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KYRENEI SYNESIUS HYMNUSAL

Annak idején az anakreoni költészettel foglalkozván, metri-

kai szempontból Synesius két els hymnusát is figyelembe kellett

vennem. Már akkor érdekldést keltett bennem e hymnusok saját-

szer jelleme, érdekes színben tüntetve fel a hellenistikus mvelt-

ség lélekbe oltott keresztény szellemet; s rajta voltam azóta, hogy

írójukkal közelebbrl megismerkedve e hymnusokat tanulmányom

tárgyává tegyem.

Hymnusaink költi értékének meghatározásában Volkmann

és Villemain ellentétes állásponton vannak.*) Mindkett külön-

böz szempontból fogja fel, az egyik mint túlnyomólag philoso-

phus, a másik mint a lyrai költészet szellemes magyarázója. Mind-

kettnek látóköre tág az illet téren, mégis az egyik inkább mint

philosophust, a másik mint lyrikust méltatja Svnesiust. Volkmann

jobban ismeri eletét, jobban ismeri szellemi fejldésót, míg Ville-

main közelebbrl érteti meg velünk költészetét. Nem csekély do-

log pedig kellleg értelmezni és felfogni tizennégy hosszú Bzázad

múlva egy akkor ólt egyénnek gondolkodásmódját és lelki világát,

fkép, midn ama korszak oly mozgalmas volt, midn elmerült

benne egy régi ezredéves hit, minden szépségével csak emlékké

válva, s helyébe lépett egy új, szépségben nem oly gazdag, de

ers, a szivek mélyéig ható új eszme, új vallás. írónk lelke, mint

érzékeny lap tükrözteti vissza e nagy harczot ; sem tudott ellent-

állani ama hatalmas ernek, mely magával sodorta s a hellén phi-

losophia buzgó barátja még buzgóbb keresztény püspök lett.

Synesius körülbelül 365/70-tl 412-ig élt. Elkel régi dór

családból származott, mire maga is czóloz LVTL levelében. Bol-

dog, megelégedett volt élete kezdete, birtokán elvonulva élt ked-

*) K. Volkmann : Synesius von Kyrene. Berlin,

szelleme, ford. Csiky G. M. T. A. kiarfv.

Phllologiai KftzlÖoy. XV. 1.

1869. Villemain
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Z HITTRICH ÓDON.

vencz foglalkozásainak, a vadászatnak és philosophiának, mely

utóbbiban az alexandriai Hypatiának volt lelkes tanítványa. Ma-

gán életének csendjébl kizavarta diplomatiai útja, midn Eyrene

megbizásából követ gyanánt ment Konstantinápolyba, hol három

évet töltött. Megismerte itt az udvari élet fényét, árnyát. Hazatérve

megnsült, házasságát Tbeophilus, az alexandriai patriarcha, esz-

közölte vagy kötötte meg, ki, úgy látszik, rajta volt, hogy t, mint

kiváló mveltség egyént egyházának megnyerje püspökül. Meg is

választották, de sok lelki aggodalmat okozott neki e kiváló hivatal

elfogadása, a mint az leveleibl *) is kitnik, melyekbl egyszers-

mind megismerjük nemes, szinte lelkét, mely méltóvá tette ama
bizalomra, melylyel új hitsorsosai megtisztelték, tudva, hogy csak

midn püspökké választatott, akkor keresztelkedett meg.

Hivataloskodása azonban nagyon súlyos körülmények közt

folyt. Az egyház ügyein kívül sok baja volt Andronicus praefectus-

sal; majd afrikai törzsek, a Maceták és Ausuriánusok háborgatják

a tartományt ; elpusztítják a vidéket, mely alkalommal maga is

elveszti birtokait ; majd a veszély egyre növekedvén a város védel-

mérl is neki kell gondoskodnia. Késbbi leveleiben egyre fegyve-

rekrl, az ellenségrl s szorongatott hazájáról ír ; folytonos bennük

a panasz, három fia meghal, családi élete így, mert püspök létére

sem vált el feleségétl, feldulatott ; már imáiban sem bízik, hanem
Theophilust kéri, hogy imádkozzék érette, ki már elcsüggedt. —
Hymnusaiból ers hit szava hangzik felénk, mely leveleiben foly-

tonos panasznak ad helyet. De még Catastasisa végén Kyrenétl

való búcsújában felismerjük a költi lelkesültség jelét, mely nemes

lelkének mindig állandó tulajdonsága.

Hymnusai sok helyütt homályosak, de mindenesetre fényol-

dalukat képezi magasztos röptük s a kifejezések szokatlan merész-

sége. E költeményeket egyúttal prózai fordításban is bemutatom

a nagyon hoszadalmas III. ós IV. kivételével. A verses fordítás na-

gyon nehézkes volna, éppen a gondolatok gyakran homályos volta

miatt, mit nagyon bajos volna híven fordítani; továbbá a külalak,

az anaclomenusoknak vagy anapaesticus dimetereknek katastichon

való egyhangúsága, mindenesetre megnehezítené a gondolat össze-

füzést valamint az aesthetikai hatást.

Az els hymnus így hangzik :

Ep.: XI. XIII. LVII. LXXII. XCV. CV.
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KYRENEI SYNESIUS HYMNUSAI. ó

•Rajta, zeng phorminxem, a teosi dal után s a lesbosi ének

után tiszteletre méltóbb hymnusokban zengj dór dalt, ne a bájosan

mosolygó gyenge szüzekrl és a kedves ifjúságban viruló fiúkról,

mert az Istentl származó böloseségnek szent, szepltlen szüle-

tése késztet, hogy oziterám húrjait dalra zendítsem. Mert mi az er,

mi a szépség, mi az arany, mi a hír s a királyi tisztességek az

Istennel való foglalkozáshoz képest.*

«Ez hajtsa jól lovát, ez feszítse jól íjját, ez kincseinek raká-

sát, az aranygazdagságot rizze; másiknak vállára omló fürtjei

képezzék díszét ; legyen más híres az ifjak eltt s a lányok eltt

arczának ékessége miatt — nekem bárcsak lehetne csendes, félre-

vonult életet élnem, melyrl mások mit sem tudnak, de tud az

Isten; s bárha velem volna a bölcseség, mely jó az ifjúságot, 8 jó

az öregséget elviselni s jó úrnje a gazdagságnak; gond nélkül

fogja viselni a mosolygó bölcseség a szegénységet, nem tördve az

élet keser gondjaival. Csak annyi legyen, a mennyi elég, hogy

visszatartson a szomszédok kunyhójától, hogy sötét gondokra ne

kényszerítsen a szükség ; hallgasd a hajnali harmatot ivó tücsök

dalát is.»

ftlme húrjaim parancs nélkül zendülnek s valamely hang

repdes körülöttem körös körül. Micsoda dalt fog hát szülni nekem
az isteni szülés ?»

«A magától ered kezdet, ügyelje és atyja a lényeknek, a

születés nélküli, az ég csúcsai felett magasan trónolva ül folytono-

san az örök dicsségnek örül Isten, ki egységek szent egysége,

egyedek els egyede, az összeségek egyszerségeit egyesítve és

szülve lényfeletti szüléseiben ; a honnan az salakon átszármazva,

az egyed kimondhatatlan módon szétáradva, háromcsúcsu ert

nyert és a lényfeletti forrás a középpontból származó s a központ

körül kering gyermekek szépségével ékesíttetik.»

«Hallgass, merész phorminxem, hallgass s ne áruld el a né-

peknek a szent rejtelmeket. Menj s dalold a földi dolgokat s bo-

rítsd hallgatásba az égieket.

»

«Az ész pedig már csak az értelmi világokat gondozza, mert a

halandó léleknek jó kezdete már innen osztatott szét osztatlanul
;

az isteni uralkodók nemzedéke, a pusztulhatatlan ész leszállva az

anyagba, csekély ugyan, de az azokból származó ezen egész és

mindenütt egy egész az egészbe merülve az egek rjét mozgatja es

-ezt az egészet rizve elosztott formákban, mint elosztott van jelen.

1*
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4- HITTRICH ÓDON.

Ez a csillagok pályafutásaiban, ez pedig az angyalok karában,

emez pedig földi alakot nyert alacsony kötelékben, elválva szülitl,

sötét feledésbe merülve és vak gond között csodálja a gyönyörtelen

földet. Isten a halandó dolgokat nézve bennük van ; van valami

fény az elfödött szemcsillagokban ; azokban is, kik ide leestek,

van valami fölfelé vonzó er, midn az élet hullámaiból kikerülve

bú nélkül kezdik útjokat az Atya királyi hajlékába. Boldog az, ki

az anyag elnyel ugatását elkerülve és a földrl fölmerülve könny
repüléssel veszi útját Istenhez ; boldog az, ki balsors után, fára-

dalmak után, s keser földi gondok után az észnek útjára térve

látta az istenbevilágította mélységet. Fáradságos a fölfelé vonzó

gyönyöröknek teljes szárnyaival az egész szív felé törekedni. Csak

akadályozd az indulatot az ész felé viv indulatokkal, miáltal , a

Nemz közel fog feltnni karjait kitárva. Mert egy eltör fény

fogja bevilágítani az örvényeket, feltárja a szellemi síkot, a szépség

kezdetét. Rajta, lelkem, igyál a szépen folyó forrásból imádva az

atyát ; szállj fel, ne késlekedjél ; földön hagyva a földét, nem sokára

egyesülve az atyaian boldog Isten lesz Istenben.*

Migne arra figyelmeztet, 1
) hogy négy els hymnusát akkor

írta Synesius, midn a keresztény dogmákba be volt ugyan avatva,

de még nem volt megkeresztelve. Volkmann az els hymnusban

csak új-platonikus theismust lát, míg a másodikban már keresztény

eszméket is vesz ugyan észre az isteni fiú említésében, de mást

nem. — Nézzük azonban közelebbrl e költeményt. Három részre

oszlik ; az elsben kijelöli, hogy ezentúl szent énekeket fog zengeni

az istenségrl, a másodikban már halljuk is ezt s végül buzdítja

lelkét, hogy közeledjék Istenhez. — A 2. és 3. sorbeli czélzásokból

az látszik, hogy az Anakreont és Sapphót utánzó költészetben

maga is mködött ; mutatja ezt a 45. sor is, hol a tücsköt említve,

alkalmasint a 32. anakreonteumra czéloz ; s mint utánzó valószí-

nleg az illet dialectust használta, mert most fenségesebb tárgy-

ról akar énekelni komoly dór dialectusban, mint a melynek több

ert tulajdonít.2
) A királyi tisztességekre való czélzás azt engedi

feltételeznünk, hogy ezt akkor írhatta, midn Konstantinápolyban

*) Patrologise curs. T. LXVI. p. 1587.
3
) De providentia 1253. p. C.-helyén alkalmasint magát festi a jt.o

ötAosooías aYpotx<$Tipov sxTE3pa(A(iE'vo;-ban, . . fj§s tbv tpÓJiov tbv Awpiov, ov uovov
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KYRENEI SYNESIUS HYMNUSAI. O

Tolt, vagy azután, mert ott gyzdhetett meg csakugyan mindazok

hiábavalóságáról, a miket felsorol. Mint prózai irataiban csaknem

lépten-nyomon a philosophiát dicsíti, bár annak elre mozdítá-

sában nincs része, itt is ezt kívánja élete vezéréül, 1
) melylyel a

szegénységet is könnyen trné.

A szegénységtl nem vonakodik úgy, mint Villemain említi

<319. 1.). hanem csak a koldulástól, mirl görög felfogás szerint azt

tarthatta, a mit Tyrtaios, hogy rcávccöv áv.TjpÓTatov.

Az 51— 127. sorok képezik a tulajdonképeni hymnust, me-

lyet az isteni vajúdás hoz létre. Beszél elször az Istenrl, ki min-

deneknek atyja. Az ellentétes epitbetonoknak paradox öfszefzése

valóban a gondolat vajúdását jelzi, a mi jellemz Synesius izga-

tott hangulatára nézve, ki, midn a püspökségre kényszeríttetik is,

szinte lélekkel vallja be leveleiben 2
) önmaga iránti bizalmatlan-

ságát, hogy a tisztnek, mely reá bizatik, képes lesz-e megfelelni

kellleg. Phraseologiájában is látszik ez az ingadozás, 8 a túlfeszí-

tett törekvés kifejezni azt, a mit gondolni is nehéz. Különben az

epithetonok e halmaza az akkori irodalomban nem ritkaság s

Synesius nyilatkozata szerint istenfogalmunk csakis ezekbl áll.
8
)

Az isteni szent titkokat nem akarja a népnek elárulni ; ugyanezt

olvassuk egyik müvében,4
) a hol még nem keresztény felfogás sze-

rint úgy vélekedik, hogy kötelesség hallgatni a szent titkokról,

CV. levelében pedig, melyet fivérének írt, hasonlóan nyilatkozik,

keresztény szempontból. Érdekes a hely, a hol ezt mondja: «Mert

tudod, hogy a philosophia a legáltalánosabb dogmákkal sokban

ellenkezik. Nem fogom sohasem hinni, hogy a lélek utóbbi eredet,

mint a test. Nem fogom mondani, hogy a világ és egyéb részei

együtt el fognak pusztulni. A gyakran szóban forgó feltámadást

szent titoknak tartom s távol vagyok attól, hogy a köznép vélemé-

nyét helyeseljem. Az igazságot megfigyel bölcseszi felfogás en-

*) Különben mint Thierry megjegyzi Elbesz. a r. tört. V. k. 62. 1.

ez idben keleten a szerzetesi életet is bölcsészi foglalkozásnak nevezték.
8
) Ep. IX. XI. XIII. LVII. LXXII. XCV. CV.

8
) Oratio de regno p. 1065. D. Oulv ouSatírj iuú ^é^tjvsv ovojxa tt,; ou<xía?

ájzTÓjxevGV toö Öeöj. áXV áxfoxTOÜvíe; autó 5 xfjc éu^áascos áv^ptorcoi, 8ia tójv ár'

autoö ^aúciv te&ouatv auto. K5v rcat^pa xov ^oitjttjv, xav fotoöv siktjc xav ápy/4
v

xav arrtov, rauta rcávta a/easii; eíatv auto ftpbs ta rcao' auroo.

*) De providentia p. 1272 C. és 1274 C. Elbbi helyen Bacchus

orgiái avatatlan szemlélinek bnhödését is felemlíti.
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O HTTTRICH ÓDON.

gedni fog a hazugság kényszerének. Hasonló a fényhez az igazsagr

és a szem a néphez. Mert a mint a szem kárára élvezné a szerfe-

letti világosságot s a mint a szembajosoknak hasznos a homály

:

így a hazugságot is hasznosnak tartom a népre nézve s ellenkez-

leg, hogy az igazság káros azoknak, kik nem ersek a dolgok vilá-

gának ellentállani. Ha ezeket a rám vonatkozó szent kötelességek

mellett megengedik a törvények, elfogadhatom ezen méltóságot,

úgy, hopy otthon bölcselkedjem s a házon kívül pedig mythusok-

ban beszéljek, hogy tanítva, ne kelljen ellenkezt tanítanom, ha-

nem megmaradhassak felfogásom mellett.

»

Ez óvásra, úgy látszik, szüksége volt. Levele végén felhívja

fivérét, legyen rajta, hogy e nézeteit Theophilus is megtudja, kivel

szemben a legnagyobb eszélyességre s óvatosságra volt szüksége a

hit dolgában. Theophilus 1
) azonban, ki 391-ben oly durva kegyet-

lenséggel bánt az alexandriai pogányokkal, óhajtá t megnyerni s

mindenesetre ismerte Synesius bölcsészi nézeteit s úgy látszik el-

néz volt philosophiai hajlama, mondjuk eretneksége iránt. Hisz

láthatjuk, hogy maga Theophilus is mennyire opportunistikusan

változtatta nézeteit nagy küzdelmében aranyszájú sz. Jánossal

szemben. Eleinte inkább Origenes felé hajolván, az anthropomor-

phistákat, kik Istennek emberi tulajdonságokat tulajdonítanak,

átok alá vetette, 2
) késbb a nitriai barátokkal való ügyében s arany-

szájú sz. János ellen azt a fogást használta, hogy az origenistákat

vette üldözbe.

Az új-platonikus philosophiának Synesiusra való hatása, ki

mint Volkmann megjegyzi (172. 1.), valószínleg a 39 1-iki pogány-

üldözés után jutott Alexandriába, nem lehetett valami ers, s a

haladás, melyet az ekkor már nem oly intensiv erej új-platonis-

muetól a kereszténységig meg kellett tennie, nem volt oly nagy,

mit enyhíthetett is az ekkor dívó origenistikus felfogás, mi még
inkább megkönnyíté az utat, mint közvetít. De úgy látszik mindez

Theophilusra nézve, ki ekkor már Origenes tanainak üldözje

volt, nem képezett akadályt, hogy püspökké választatását meg ne

ersítse.

*) Villemain a 316. lapon Cyrillust említ Theophilus helyett. Elbbi

testvére volt Theophilusnak és utódja az alexandriai patriarchátusban.

) L. Thierry Elbeszélések. III. köt. 114. s köv. 11. IV. k öt. 366. s

köv. U.
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A II. hymnuB a következ

:

•Ismét fény, ismét hajnal, ismét feltündöklik a nap az éjjel-

járó homály után. Ismét zengjed, lelkem, Istent hajnali hymnusok-

ban, a ki fényt adott a hajnalnak, a ki csillagokat adott az éjnek

és világ körül kering kart. A hullámzó anyagnak hátát borítja a

tz tetején nyugvó aether, a hol a ragyogó hold a legalsó kört ha-

sitja s a nyolczadik kör felett mozgó Csillagok csillagzatainak ma-

gános özöne, maga alatt hajtva a szemközt kering körököt, forog

a nagy ész körül, a mely a világ urának tetejét borítja fehér szár-

nyaival. Eltte a boldog hallgatás borítja a szellemeknek & szel-

lemmel felfoghatóknak osztatlan felosztását. — Egy forrás, egy

gyökér, mint háromfényü alak tündököl. Mert a hol van az atyai

mélység, ott van a dics Fiú, szivének magzata, a világalkotó Böl-

csesóg, és a szent Léleknek egysége, fénye ragyog. Egy forrás, egy

gyökér hozza a javak bségét s a szüli szeretettl forró lényfeletti

magzatot s tündökölnek a bennelév boldogoknak fényei. A honnan

már a halhatatlan királyoknak a világban lév kara, az atyai di-

csséget és az elsszülött alakot égi hymnusokban zengi a jóakaró

szülk közelében, az angyalok nem öreged serege az észt szem-

lélve élvezi a szépség kezdetét, másrészt a forgó köröket szemlélve

kormányozza a világ mélységeit a fels világot mozgatva a legalsó

anyagokig. A hol a nyugvó természet szüli az eszélyes dsemonok

háborgó csapatát, a hol a hs, a hol már a föld körül elültetett

lélek sok tarka alakjával a föld részeit megelevenítette, minden a

te tervedtl függ ; te vagy gyökere a most levknek s az elbb le-

vknek, az ezután levknek, a bennlevknek. Te atya, te anya

vagy. Te férfi, te n vagy. Te hang, te csönd vagy, A természetnek

szül természete. Te király, az évezredek évezrede, a mennyire

szabad kiáltanom : légy üdvöz világ gyökere, légy üdvöz lények

középpontja, a halhatatlan számok, lénynélküli uralkodóknak

egyede. Légy üdvöz, légy üdvözölve, mert Istennél van az üdv.

Hallgasd meg kegyesen hymnusaim karát. Nyisd meg a bölcseség

fényét, áraszd reám a dics boldogságot, áraszd reám a nyugodt

lélek tündökl báját, elzve a szegénységet s a gazdagságnak földi

kárhozatát. Testemtl tartsd távol a betegségeket. A szenvedélyek

dísztelen árját s a lélekemészt gondokat távoztasd el életem-

tl, hogy lelkem szárnyát ne súlyosítsa a föld átka, hanem sza-

bad szárnyakon emelkedve dicsérhessem szülöttednek titkos szent-

ségeit. •
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8 HITTRICH ÖDÖN.

Az új-platonikus kosmikus philosophemával, mely e hym-

nusban elfordul, egyebütt is találkozunk Synesius irataiban.*)

A kopaszság dicséreteben (p. 1181. B. G.) mondja, hogy a

gömb a legtökéletesebb alak, az egész lélek lelkesíti a gömb alakú

mindenséget s az innen kiáradó lelkek igazgatják a testeket s ezek

a világ lelkei. Ezért van szüksége a természetnek a gömbökre, me-

lyek felül a csillagok, alul a kopasz fejek, mint a lelkek lakhe-

lyei. — A világ lelkes lényekbl álló lelkes lény, s (1287. 1.) a szel-

lem mindennek formáját magába foglalja; (1294. 1.) az emberi

lélek égi eredet s fölfelé tör, oda, a honnan kiindult ; a földi élet

mintegy büntetésképen van a lélekre szabva, melybl tisztulva kell

feloldódnia.

Az origenistikus szellemi istenfogalom, s a plátói psycholo-

gia valamint új-platonikus vegyülékbl áll e hymnus. Lehet, hogy

még mint nem keresztény írta ezt, bár gondolkodásmódjával meg-

egyeztethet, hogy meg püspök korában is írhatott ily hymnuso-

kat ; hisz maga is nyíltan kimondja, hogy pap létére is philoso-

phálni fog. E hymnusában is benne van az, hogy a lelket nem
hiszi késbbi eredetnek a testnél, a mint elbb idézett levelében

is említi. A szent Háromságra vonatkozólag lehet ugyan czélzáso-

kat találni, de valószín, hogy ezt a dolgot is beleérti ama « legál-

talánosabb dogmák » közé. A lelkek elbbi létele platonikus s ori-

genistikus felfogás, valamint az is, hogy a földi élet a lélekre nézve

büntetés ; hogy az ember csak lelkileg fog feltámadni, azt is Orige-

nes nyomán vallja, bár a lélekre nézve az elbbi nézetet nyilvá-

nítván felesleges is volt neki a feltámadást felemlíteni, különben

ezt szent titoknak tartja, melyben nem egyezik a nép véleményé-

vel. Az Istenrl mondott epithetonjai is illenek az origenistikus

abstract istenfogalomra, bár maga is bevallja, hogy ezek csak

gyenge tapogatódzások, távoli sejtelmek. Ha tehát mindezen ori-

genistikus nézetét Theophilusnak is tudomására hozhatólag beval-

lotta, e hymnusát is épen úgy írhatta püspökké avattatása után,

mint az eltt.

A III. hymnusban Volkmann (p. 201) már haladást vél

észre venni a keresztény tanok felé. Határozottan keresztény my-

stikus hang vonul végig az egészen. Beszél az Atyáról, Fiúról s a

*) Dión. p. 1129. B. Enc. Calvitia? 1179. A. C,, 1181. B. De insomnii*

1287. B. 12*5. C. 1291. C. 1294. B. 1295. 1311. A.
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«z. Lélekrl, bár ez utóbbit nem tárgyalja oly hosszan. A keresz-

tény vallással már ismers ; maga mondja, hogy Konstantinápoly-

ban sorra járta a templomokat, s mégis a lélekrl s a léleknek

istenhez való viszonyáról csak úgy nyilatkozik, mint az elbbiek-

ben, st úi-platonikus és origenistikus nézetei az Istenbl kiáradt

lélekrl s ennek oda való visszatérésérl még világosabban, részle-

tesebben vannak eladva, mint elbbi hymnusaiban, úgy hogy az

a fejld haladás, mit Volkmann feltételez, nagyon relatív nézetnek

tnhetik fel. Ezek a nézetei megmaradtak még püspökségre lépé-

sekor is, mint azt maga nyilvánítja; fölöslegesnek tnik fel tehát

akkor oly psychologiai processust imputáini neki, melyen nem
ment keresztül. A kor szellemének, gondolkodásmódjának hatását

kell látnunk hellenistikus mveltség költnk hymnusaiban, a va-

lóban <ptXóao'fo<; íepsós-ben s e ketts jellem az, mi oly sajátságos

bájt lehel költeményeire.

A negyedik hymnus mintegy kivonata a harmadiknak. Ezt

is az atya dicsítésével kezdi s az epithetonok egy hosszú sora

után, mint az elbbiekben is, kezdi a tulajdonképeni hymnust,

mit az r angyalaira bíz, hogy kedvesen fogadva vigyék az Atya

elé. Majd a Fiu Isten dicsségét zengi s a nélkül, hogy a sz. Lélekre

legkevésbbé czelozna, a sz. Háromságról énekel, ismét azonban

csak az Atya és Fiú hatalmát sorolva el, az utóbbi hatalmi m-
ködését írja le, majd kegyelmet kér az anyagba lekerült lelke

számára, hogy az megmeneküljön minden bajtól, a földi kutyától,

a föld szellemétl; végül kéri, hogy adjon lelkének világot és utat

maga felé, megszabadítván a földi bajoktól.

Az V. hymnus már a Fiúról szól

:

• Énekeljük a szz fiát, az emberek halandó nászában nem
részesült szüzét. Az Atya kimondhatatlan tervei szülték Krisztus

származását. A szz szent szülése emberi alakban mutatta meg
azt, ki a halandók számára a fény forrásának hozója gyanánt jött.

E megnevezhetetlen magzat ismeri az évezredek gyökerét. Fény-

forrás vagy magad, az atyával együtt ragyogó fénysugár, ki áttörve

a sötét anyagon, bevilágítasz a szent lelkekbe. Te a világ alapítója,

a dics csillagok mozgatója, a föld középpontjának megállapítója,

magad vagy az emberek megváltója. Neked ragyog a nap, a hajnal

ki nem alvó forrása, neked a kétszarvú hold elzi az éjek homályát.

Neked teremnek a gyümölcsök, neked legelnek a nyájak. A te

kimondhatatlan forrásodból termékenyít sugarat küldve táplálod
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10 HITTRICH ÖPÖN.

a világ tájait. A te kebeledbl eredt a világosság is, az ész is, &

lélek is. Könyörülj halandó tagokba s a sors anyagi viszonyaiba

zárt leányodon. Ments meg a betegségek bajától, ersítsd meg
tagjaim erejét. Adj szavaimnak beszél ert, adj dolgaimnak dics-

séget, hogy megfeleljen Kyrene és Spárta régi dicsségének s bá-

natoktól nem nyomott lelkem kellemes életet éljen és ketts szem-

világát a te fényedre irányozza, hogy megtisztulva az anyagtól a

hozzád viv egyenes útra siessek, kikerülve a föld fáradalmát,

egyesüljek a lélek forrásával. Ily tiszta életet adj a te lantosodnak.

Légy üdvöz, oh Fiú forrása! Légy üdvöz, oh Atya alakja! Légy

üdvöz, oh Fiú székhelye ! Légy üdvöz, oh Atya gyrje ! Légy

üdvöz, oh Fiú ereje ! Légy üdvöz, oh Atya szépsége ! Légy üdvöz,

oh tiszta Lélek ! A Fiú és Atya középpontja küldd nekem ezt az

Atyával, hogy megnedvesítve a lélek szárnyait, teljesítsem az isteni

ajándékokat.*

£ hymnnsban világos a keresztény szellem, de ez itt is azon

nézeteken alapul, melyek az elbbi hymnusokban elfordulnak.

A Fiút dicsíti, mint egy lényegtit az Atyával ; ugy dicséri, mint

mindenek alkotóját, de mégis, a ki mint fiu a szz áital emberi

alakban jött a földre. Az isteni szellem így hatol itt az anyagba,

hogy az anyagban lev szellemekkel érintkezzék. Krisztus szüle-

tése tehát a platonistikus nézet szempontjából van felfogva, mint

az anyagba hatoló szellem, de a mely azért hatolt ide le, hogy,

mint megváltó, az égi üdvre vezessen. Hogy tehát a föld s az

anyag átkától mentse meg az embert, nem az eredend bntl, bár

a III. 608. 9. sorban lev AoXepá féveais-t talán erre lehetne magya-

rázni. — E hymnusban is bár röviden, de világosan szól a szent

Háromságról, mindamellett az alapnézet, a lélek Istenhez s a

világhoz való viszonyának felfogása a régi s ha van valami eltérés, az

nagyon csekély. Még ezen hymnusában is a regi hellén philosophus,

ki nagyra becsüli spártai eredetét s mint minden hymnusában

arra kéri az Urat, hogy mentse meg t a bajoktól s lelkének adjon

üdvözülést. A baladást tehát itt sem konstatálhatjuk, mert ezen

hymnusban is megvan azon egyöntet vonás, mint az elzkben.

VI. bymnus: «Az önmagától termékeny szent forrással a

kimondhatatlan egységeken túl Istent, a balhatatlan Isten dics

fiát, az Atya egységébl származó egy Fiút fogom koszorúzni

a hymnusok bölcs virágival, a kit az atyai tervnek kimondha-

tatlan szülése keble rejtekébl mint Fiút hozott világra, mely vi-
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lágra hozta az Atya szülött gyümölcsét és megvilágítván világos lett

a bens értelem. Akiöml forrásban marad ugyan az Atya eszének

bölcsesége, a szépség sugara. Neked a szülöttnek az Atya megen-

gedte, hogy szülessél; te vagy az Atyának rejtett magva. Mert

téged adott a nemz a világoknak kezdetül, hogy vigyél a testek-

nek a szellemiekbl alakokat. Te forgatod bölcs körét, mindig te

legelteted a csillagok nyáját. Te, oh király, az angyali karokat és a

daemonok phalanxát vezérled ; te igazgatod a halandó természetet

;

a földkörüli el nem osztott lelket elosztod és az adottat a forrásba

ismét visszaviszed, a halandókat feloldva a halál kényszerétl.

Légy kegyes hymnusaid koszorúja iránt, csendes életet adva hym-

nusod szerzjének; állítsd meg a tengerszorosok kóbor dagályát,

letörölve az anyag vészes hullámait. Lelkemtl s tagjaimtól tartsd

távol a betegségeket s altasd el a szenvedélyek pusztító indulatát.

Üzd el a gazdagság és szegénység bajait. Dolgaimnak adj dics
hirt, a népek eltt nekem jó hírt, koszorúzz a

f

szelíd szavú rá-

beszélés ékességével, hogy szellemem hanyag dicstelenségben ne

maradjon s ne nyögjek földi gondok alatt, hanem a te magas

forrásaidból a bölcseség szüléseivel eszemet öntözzem.

»

A Fiúban itt is a mindenhatót énekli, kifejezve ez által a

legszorosabb egylényegséget ; mint a ki kormányozza az egész

világot s a ki az isteni szellemben részesíti a halandókat. A 24.

sorbeli «hymnusok koszorúja* alatt talán a Fiúra énekelt összes

hymnusokat érti.

VII. hymnus : «Elször rólad zengtem dalt, boldog, halhatat-

lan dics fia a Szznek, solymei Jézus, e dallamoktól zengjenek

lantom húrjai. Légy kegyes, oh király, fogadd a szent énekek zené-

jét. Énekeljük a halhatatlan Istent, Istennek nagy fiát, az évezre-

deket szül atyáét, a világteremt Fiút. A mindenbe elegyed ter-

mészetet, a végtelen bölcseséget, az égieknek Istent, a földalat-

tiaknak holttestet. Földre kerültél halandó méhbl. A mágus

nagytudománya kétkedve csodálkozott a csillag feljövetelén ; mi a

szülött csecsem, ki a rejtett Isten? Isten vagy holttest, vagy

király ? Rajta, vigyetek ajándékokat, myrrha-áldozatot, arany aján-

dékokat és a tömjén kedves illatát. Isten vagy, fogadd a tömjént.

Az aranyat a királynak hozom ; a myrrha a sírhoz illik. Megtisztí-

tottad a földet is, a tengeri hullámokat is, a daemonok útjait is, a

leveg gyors szeleit és mint Isten az alvilági rejtekbe is leküldetél
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segítségül a meghaltaknak. De légy kegyes, oh király, és fogadd a

szent énekek zenéjét.*

E hymnusról mondhatnók, hogy fokozódik már benne a

keresztény szellem és gondolkodásmód. Az elbbiek philosophiai

anyagának nyoma sincs; már egészen a keresztény mythos alap-

ján áll. Lehet, hogy ezt már püspök korában gyülekezetének szánva

írta, mert nem könyörög a maga számára sem boldog életért, sem

dicsségért. Itt már Krisztusnak az alvilági útját is említi, mig az

elbbiben a megváltói munka abban áll, hogy Isten létére áttör

az anyagba, emberi alakot vévén magára, hogy megmutassa a helyes

utat; mig itta poklokra is alászáll, ami persze Synesius eltt

a régi HadeB, a honnan megmenti a halandókat a halál kény-

szerétl.

VIII. hymnus: « Elefántcsont lantom húrjain dór dallamot

kezdve, zengek kedves dalt rólad, boldog, halhatatlan, dics mag-

zata a Szznek. Mentsd meg, oh király, életemet ; bajok nélkül, gon-

doknak járhatatlanná téve éjjel úgy, mint nappal. Világítsd elmé-

met szellemi fényed sugarával. Ép tagjaimnak ert, tetteimnek

dicsséget adj ifjúságomban. Kellemesen vidd éveimet az öregség

örömei felé. Tiszteletben növeld értelmemet egészséggel; rizd

meg fivéremet, kit nemrég, oh halhatatlan, lábával már a föld

kapujánál állót, ismét visszahoztál ; bánátimat, siralmimat, köny-

nyeimet s lelkem éget lángját oltsd ki. A holtat életre hoztad, oh

Atyám, a hozzád könyörg miatt. rizd meg nvéremet, két gyer-

mekével, az egész csendes házat kezeddel rejtve el : és nekem, oh

király, nászágyam társát betegség, bánat nélkül, kedves egyetértés-

ben, tartsd meg a titkolt dolgokban járatlannak, a feleségek közt

egyszernek. Szent mocsoktalanságban tartsa meg ágyát, tisztán,

jogtalan vágyak eltt ismeretlenül. Lelkemet pedig a fóldi élet

bajainak bilincsébl szabadítsd meg és a szomorú szerencsétlen-

ségtl. Add, hogy a kegyesek karával bymnusokat zenghessek a te

Atyád dicsségérl és a te hatalmadról, oh boldog ; ismét hymnust

fogok költeni, ismét dalt fogok neked énekelni és szent lantomat

ismét és ismét megzendítem.

»

E hymnust már inkább imának tekinthetjük. Tartalma egé-

szen elüt a többiektl, a mennyiben az egész csak a dalnok imája.

Eféle imák a többi hymnusban is fordulnak el, de eddig egyben

sem volt annyira uralkodó elem, mint ebben.

IX. hymnus: ('Legkedvesebb, dics, téged énekellek a soly-
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mei szznek magzata ; oh boldog, ki a csaló tört, a földi kígyót

kizted az Atya nagy kertjeibl ; leszálltai a földre, a halandók

közt lakván, leszálltai a Tartarosba, hol a lelkek ezer nemzeti van-

nak fogva tartva. Megrettent akkor az s szülött Hades és a falánk

kutya visszarettent a küszöbtl. Megmentve a bajoktól a lelkek szent

csapatait, szent seregeddel hymnuszokat viszesz az atyának. Vissza-

jvén, oh király, a végtelen levegre, megrettentek tled a daemonok

nemzetei. Megrettent a ragyogó csillagok halhatatlan kara, az ég

pedig, az összhangok bölcs atyja, örülve, héthúrú lantján hatalmas

gyzelmi dalt kezde. Mosolygott a hajnalhozó, a napnak hírnöke,

az arany esti csillag, Eythere csillaga. Elül ment a kétszarvú hold

ragyogva a tz árjától, az éjjeli istenek pásztora 8 a Titán kibontá

tündökl hajzatát a kimondhatatlan nyom alatt, mert megismerte

Isten fiát, a legjobb mester észt, saját tüzének eredetét. Te pedig

szárnyra kelve a kék ég hátára emelkedtél s a tiszta szellemi

sphserákon álltál meg, hol, a jók forrása van, a hallgató ég. Ott

sem a fáradhatatlan lábú id nem vonszolja a föld szüllötteit, sem

a mélyen hullámzó anyagnak tolakodó veszedelmei, hanem maga
az sszülött Aeon, ifjú levén s egyúttal öreg, az istenekre nézve az

örök egység adója.»

X. hymnus: * Emlékezzél, Krisztus, a magasan uralkodó

Isten fia, a te bnös szolgádra, ki ezeket irta. Adj nekem a szív-

öl szenvedélyektl való megmenekvóst, melyek tisztátlan lelkem-

ben támadtak. Add, hogy meglássam a megváltó Jézust, a te szent

fényedet ; ha ott leszek, dalt fogok énekelni a lelkek gyógyítójának,

a testek gyógyítójának, egyúttal a nagy Atyának és a szent Lé-

leknek*

»

E hymnusokban lehetetlen azt a fejldést kimutatni, a mit

Volkmann lát bennük, ki a legutolsóra azt jegyzi meg, hogy leg-

feljebb ezt írhatta püspök korában, mintegy fájdalmas tudatában

annak, hogy elbbi idejének költi lelkesültsége eltnt.— CXXIX.

levelében azt említi, hogy nincs ideje s alkalma már verset írni.

A város ekkor ostrom alatt volt; Simplicius költeményeket kér

tle ; vannak ugyan már kész költeményei, de bennök csak a tar-

talmat tartja dicséretre méltónak. Lehet, hogy e hymnusok azok,

melyekre itt czéloz. S minthogy láttuk elbb, hogy semmi sem

akadályoz abban, hogy a leghellenistikusabb szint is püspök

korában írhatta, a sorrend, melyben fordításunkban is adtuk e

hymnusokat, nehezen az eredeti, hanem valamely késbbi ren-
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14 HITTRICH ÖDÖN.

dez hozta ket ebbe az alakba. A költemények hagyományozott

sorrendje különböz. Mint Flach 1
) megjegyzi, a kódexek három

archetypusból erednek s mindenikben változik a hymnusok sor-

rendje, mit figyelembe véve nagyon felületesnek látszik azon állí-

tás, hogy Synesius négy els hymnusát még mint nem keresz-

tény írta.

A kódexek három családjának fképviseli, a Parisinus B.,

Monacensis A., és a Barberinns kódexek, mely mindhárom a XII.

századból ered. A Par. B.-ben a sorrend 1—10-ig megy, mit

Flach is követ. A Mon. A. sorrendje 6., 2., 7., 8., 1., 3., 4., 10. a 3. és

4. a margón mint a ós p vannak jelezve, hiányzanak 5. és 9.

A Barb. sorrendje 3., 4., 5., 6., 2., 7., 8., 9., 1., 10. A 10., mint

látjuk, mind a három családban utolsó, ennek hangja is epilog-

szer s valószín, hogy a chronologiai sorrendben ez az utolsó.

A 3., 4. mind a háromban egymás mellett van, valószín,

hogy egymás után keltek, de mind
#
a háromban más helyen

vannak. A 6., 2., 7., 8. a Mon. A. és Barb.-ban ugyanazon

rendben fordulván el, úgy látszik egy testet képez. Közös voná-

suk, hogy mind a négyben különösen a Fiút dicsíti. A 6.-ban

dicsséget, hírt s a rábeszélés ékességét kéri magának. Továbbá

arra kéri a Ftut, hogy hymnusainak e koszorúja iránt kegyes le-

gyen, mit úgy is értelmezhetünk, hogy e négy hymnus képezi a

koszorút, melyben ez az els hymnus. A dicsség, hír utáni vágy,

továbbá a 8-ban azon kérése, hogy tetteinek dicsséget adjon ifjú-

ságában, arra enged következtetni, hogy e négy hymnust fiatalabb

korában írta. A rábeszélés ékességére konstantinápolyi tartózkodá-

sában lehetett valóban szüksége, így hymnusunkat vagy oda uta-

zása eltt, vagy ott írta. Valószínleg elbb, mintsem De regno

czímü beszédét Arkadíus eltt eladta volna. Ennek bátor eladá-

sával a császár eltt maga is meg volt elégedve, mint maga is

mondja2
), ez után tehát már nehezen kért magának többet a rá-

beszélés ékességébl. A 6., 2., 7., 8. bymnusokhoz közel esik az 5. is.

Ebben is még mint ifjú kér ert, egészséget, st dicsséget is, mely

megfeleljen Spárta és Kyrene nagy hírnevének. A 3. és 4.-et Kon-

stantinápolyból való visszatérése uíán írta, mire világos czélzás

van a 3.-ban, bár a 8.-at is ez eltt írhatta, de visszatérése után,

*) Synesii Episcopi Hymni Metrici Tubingae 1875. p. IX.
a
) De insomniis p. 1310.
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KYRENEI SYNESIUS HYMNUSAI. 15

mert már feleségére is czéloz. Az 1. és 9.-et valószínleg elb-

biek után írta.— így tehát a Mon. A. sorrendje legtöbb valószín-

séggel bír.

Synesius hymnusainak méltatásánál sem Villemain, sem

Volkmann nem méltányoltak eléggé egy szempontot, a mi pedig

költészetének egészen más felfogást kölcsönözhet s ez az, hogy ,
ha úgy nevezhetjük, az utolsó egyiptomi pap. Hogy Alexandriában

nyerte hellenistikus mveltségét, az nem közönbös dolog s költe-

ményein is végig vonul egy bizonyos hangulat, mi csak oly költ

ajkáról eredhetett, kiben mély vallásossággal párosult lelkesülés s a

természet szépségei iránt érdekld kiváló hajlam volt. A gúla

tetején a néma éj csendjében, a csillagos ég örök mélységes titkait,

figyel egyiptomi pap képét elevenítik fel hymnusai. Alexandriának

kiváló helye van az ókori csillagászat történetében s épen Synesius

ideje után Hypatia halálával egy szép reményekre jogosító fellen-

dülés lett megszakítva. A csillagászatban való jártasság s e tudo-

mány kedvelése lépten-nyomon kitnik e költeményekbl.*)

II. hymnusában említi a föld felett mozgó bolygók nyolcz

körét, melyek legalsójában mozog a hold, a nyolczadikban pedig

az álló csillagok özöne, mely mind a nagy ész körül forog.

IX. hymnusában a ragyogó csillagok halhatatlan karában, s

az égnek, az összhangzat bölcs atyjának héthúrú lantjában a

sphaerák zenéjére czéloz. Ugyanitt mondja, hogy mosolygott a

hajnalhozó, a napnak hírnöke, az arany esti csillag, Eythere csil-

laga ; elül a kétszarvú hold, az éjjeli istenek pásztora, s a Titán

nap kibontá tündökl haját.

A III. hymnus elején a napot a nagy mindentudónak, a

szent csillagzatok szabályozójának s a kegyes lelkek birájának

mondja. Az égi testek iránti kiváló tiszteletnek nyomait látjuk itt,

mely Egyiptomban dívott.

A Krisztus feltámadásakor örömükben ujjongó csillagok; az

égi testek, melyek tudják mind, hogy költnk az Istent hymnu-
sokban dicséri ; a. csillagi szellemek, melyek az Urat zengik, melyek

a világ vezeti, minden arra a régi nézetre vall, mely az égi tes-

teket önálló szellemeknek tekinté. Az Istent a fény forrásának ne-

vezi, melybl észrevesz egy-egy szikrát a halandók szemében ; ez

az a fény, a melylyel egyesülni vágyik, ez lelkének legfbb óhaja.

*) Nemkülönben De Dono Astrolabii ez. iratából.
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16 HITTRICH ÖDÖN.

Keresztény felfogással megegyeztethet ugyan ez, de vájjon nem-e

az egyiptomiak kez-neter-ére, az alvilági fényre emlékeztet, mely

elvakítja tündöklésével az odaérkezk szemeit; míg másutt ugyané

helyet Hadesnek nevezi, st a Eerberosra is czéloz. A ftod-óc xai

arpj-ben Villemain (329. 1.) valamely régi kosmogonia nyomát

látja; «boldog, a ki az istenbevilágította mélységet látta* csak oly

költ mondhatja, ki gyönyörködött, mint csillagász is az ég vég-

telen mélységében és szent csendjében.

Az alvilágról különféle nézeteket kapcsolt össze, hová a

Megváltó leszállva az ott már régóta az anyag hatalmában lev
lelkeket felszabadította az anyagtól, nem pedig az eredend btintL

Sok elem vegyül össze, mint látjuk, hymnusaiban, mihez,

járul azon elégikus hang, mire a családi és nyilvános életben t
ért csapások és kellemetlenségek elég okot adtak. Hogy vértanú

volt, a mint Villemain említi (330 1.), az nem biztos, de hajlandók

vagyunk t annak képzelni, engedve ama kedvez benyomásnak,,

mit a mai kor gyermekére tesz ezen egyptomi cpiXóoocfoc tepsóc.

Dr. HlTTRICH ÖDÖN.

SZLÁV EÖLCSÖNSZÓE A GERMÁN ÉS ROMÁN
NYELVEKBEN.

Nincs európai nyelv, melybe szláv eredet kölcsönszók föl

ne vétettek volna, az oláh, albán, újgörög, magyar és finn nyelve-

ket pedig valóban elözönlötte a szláv hatás. Az oláh, albán, újgö-

rög és magyar nyelvekben elforduló szláveredettt szavakat már
Miklosich Ferencz régen összegyjtötte és kiadta, e téren tehát

nem sok teend maradt; azonban a germán és újlatin (román)

nyelvekbe beszivárgott szláv kölcsönszók eddigelé sem hazai, sem

külföldi folyóiratban vagy önálló mben még nem jelentek meg
összegyjtve.

Mieltt az egyes nyelvekben föllelhet kölcsönszók tüzetes

tárgyalásába bocsátkoznám, röviden fel fogom említeni, hogy az

egyes nyugati nyelvek mikor és mily körülmények folytán fogad-

ták magukba az alább felsorolandó szavakat. A németek és szlá-

vok kölcsönös érintkezése a történelem eltti idkre vezethet

vissza, tehát mindkét nép vett át a másiktói szavakat, itt azonban
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SZLÁV KÖLCSÖNSZÓK A GERMÁN ÉS ROMÁN NYELVEKBEN. 17

csak az irott emlékekbl kimutatható kölcsönzésekrl lesz szó.

A német birodalom felét és Ausztriának németek által lakott részeit,

egész a X. század végéig szlávok lakták, ennélfogva az osztrák,

bajor, sziléziai, poroszországi , pomerániai, stb. német tájszólások-

ban néhány százra rúg a szláv eredet szavak száma, melybl
mintegy 70 az irodalmi nyelvbe is átment; itt csak az utóbbiakról

fogok szólani. Az angol, franczia, spanyol, olasz, svéd, stb. nyel-

vekben található szláv kölcsönszók túlnyomólag német közvetítés

által jutottak azokba, azonban az olaszban, svédben és angolban

néhány olyan is fordul el, mely a németbe nem vétetet föl, mind-

ezeket külön fogjuk látni.

A szerzk, kiknek müveit fölhasználtam, következk : Kluge,

Weigand, Sanders, Grimm, Behagel, Diez, Brachet, Krek, Miklo-

sich, Safafik, Dobrovsky, Skeat, Helms, Diefenbach, Schuchardt,

Konecni, Karadzié stb. Rövidítések magyarázata : o. = orosz, b. =
bolgár, sz. = szerb, cs. = cseh, 1. = lengyel, h. = horvát, kín. =
középfelnémet, ófn. = ófelnémet. K. = Kluge, W. = Wiegand,

M. = Miklosich, Sch. = Schmeller, G. = Grimm, S. = Sanders

B. = Behagel.

I. Szláv kölcsönszók a német nyelvben.*)

Beissker, csík (hal) ; cs. piskoí, 1. piskorz, o. piekart ; a német a

szó kölcsönvételekor «beÍ8sen»-re gondolt, mivel ezen hal a kövek közt

él és szájával azokhoz tapad. (K. W. M.)

Bilch vagy Bilchmaus, pele ; 1. pilch, cs. plch, sz. puh ; ófn. pi-

lich. (K. W.)

Dolch, tór ; Serranusnál (1539) tolch; cs. tulich, 1. tulich, (K.W.)

Weigand szerint nem származik az ófn. és angolszász dolk, tolc, dolg,

dolh stb. (= seb) szavaktól.

Dolmetsch, tolmács, Zeninger Konrádnál (1482) dulmetsch és

tulmetech ; cs. tlumaé, 1. ttumacz, o. tolmaé (M. K. W.) ; Miklosich sze-

rint a németek már a XIII. században vették át a csehektl, a szláv

nyelvekbe pedig a törökbl (tilmadzs, tilmacs) nyomult be. A kfn. tolk,

tiken (magyarázó, magyarázni) szavakat is ismerte ; errl bvebbet a

svéd és angol nyelveknél.

*) Ily szavak mint kozák, ukáz, czár, verszt, szkupstina figyelembe

nem vétetnek, mivel ezek csak az ottani viszonyokra vonatkoznak.

9
PhUologimi Köriflnj. XV. 1.

*
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18 SZAMOTA ISTVÁN.

Drosclike, négykerek könny kocsi. Berlinben és Északnémet-

országban bérkocsi, fiáker ; o. droáki, kicsinyít (drogiból), gyászkocsi

vagy másfajta kocsi is. (B. W.)

Dvdeln, Dudelsack, dúdolni, duda stb. ; o. duda, cs. duda, dudy.

1. dudy = duda, dudlaé, dudac, dudlié = dúdol, dudál. (K. W.)

Duse, Düse, fúvószáj (hutákban; ; 1. dysza légcs, fújtató csöve,

cs. duée ; ezen igékbl : 1. dychaó, cs. d^chati, o. diohatb, fújni. (W.)

Eleiiy Elentier, jávorszarvas, Weigand szerint szláv eredet, jól-

lehet a következ szavak csak egyszeren szarvast jelentenek ; 1. jelen,

cs. jelen, sz. jelen, o. olenb, litvánul elnis. (Különösnek találom, hogy a

bolgár nyelvben szarvas = rogac, mely a magyar elnevezésnek betrl-

betre megfelelel, ugyanis rog = szarv, aé pedig fnévképz.) A jávor-

szarvas neve az óm.-ben elaho, a kfn. ben pedig elch volt. Jelenleg csak

Elentier vagy Elén használatos.

Grenze, határ ; a Lengyelország felé es vidékeken legelször a

XV. században jön el, km. grenitz, grenicz ; o. 1. granica, sz. gra-

nica, cs. hranice, ebbl : gran, grant, hrana szöglet, határ. (M. W. K.

stb.) A határt jelent « marki ma már egészen kiveszett.

Gurke, ugorka, Oleariusnál (1633) agurke; 1. ogurek, cs. okurka,

o. ogurecL ; középkori görög nyelven : anguron, perzsául angur. (K.

W. M.) Miklosich szerint a tárgy nevével együtt Keletrl Bizanczba,

innen pedig szláv nyelv országokon át jött Németországba.

Halwnke, semmirekell, gazember; hajdan (1611) Holunke ; cs.

holomek meztelen koldus, haszontalan ember, semmirekell, ebbl
holy = kopasz, csupasz, meztelen, ugyanez o. gol*B, 1. goty, b. gol. (B.

W. K. G.)

Hamster, hörcsög ; óoroszul : chomjestarb, o. chomjak'b, 1. cho-

mik ; a hörcsögöt francziáúl és angolul is hamsternek nevezik.

Ilaubitze, taraczk; XV. században Hawffnitz, Hauffnitz, késbb
Haubitze ; cs. houfnice, houbnice. (K. W.)

Jauche, genyvíz, ganéj lé ; 1. jucha, cs. jícha, sz. jucha, o. uoha,

lé, leves. A kölcsönvett ezavak értelmének rosszabbodására csaknem

minden nyelvben találhatunk példákat, ilyenek : Land németül orszá-

got, földet, francziáúl lande pedig terméketlen pusztaságot jelent, Boss

a németben a ló költi neve, a francziában annyi mint gebe, Herr né-

metül = úr, here francziáúl = szegény ördög stb. Jauche az általam

fölsorolt összes forrásmunkák szerint szláv eredet szó.

Juchten és Jucht, bagariabr; aln. Juft, Stielernél (1691) már el-

fordul (W. M. stb.) ; o. juftb, juchtb, cs. juchta, 1. jucht, juchta.

Kafosche, csóza, hintó; Steinbachnál Kalesse (1725); 1. kolasa,

cs. kolesa, o. koljaska, ebbl: cs. koleso, o. koleso — kerék. (W. B. M.)

KantschUy kancsuka ; poroszosán kantschuk ; 1. kanczuk, kanczug,
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SZLÁV KÖLCSÖNSZÓK A GERMÁN ÉS ROMÁN NYELVEKBEN. 19

cs. kanéuch, o. kaméuki, törökül kamdzse. (W. K. M. stb.) Török ere-

det szó, azooban a szláv népek útján jutott a német nyelvbe.

Karbatsche, korbács; a XVII. században fordul el elször

:

1. karbacz, cs. karbaé, ez. korbae ; , törökül kerbaos. (M. W. E. G.) Szin-

tén szláv közvetítés útján jutott a német nyelvbe.

Krambambuli eredetileg danzigi cseresznyepálinka, mint diákszó

-bármiféle pálinkát jelent ; 1. cs. krampampule. (W.)

Kravate, nyakkend ; bvebbet a franczia nyelvnél.

Kren, torma ; a kfn.-ben irodalmi szó volt, jelenleg csak osztrák

és bajor tájszó, a XII. században chréne, krén ; minden szláv nyelvben

elfordul : o. chrjen, cs. hren, sz. hren b. hrjen, 1. chrzan. (W. M.)

Kretschem ós Kretscham, falusi korcsma; kfh. (1340) kreczym;

cs. krcma, 1. karczma, o. korcma, az. krcma. (E. G. W.)

Kummet, lójárom, lóiga ; 1. chom%t, o. chomutx, cs. chomout

b. homot ; már a a kfn.-ben elfordul. (E. G. S. M.)

Kürschner, szcs ; az ófn.-ben chursinna, chrusina is megvolt;

sz. krznar szcs, krzno gerezna, szrösbr, o. korzno, os. krzno stb. (E.)

Kva-y a bánya százhuszonnyolczadrésze, bányarészvény, kuksza

a XVI. és XVII. században Euckus, Euckes stb. ; cs. kus = darab, falat,

bányarész. (E. W. G. stb.)

Mamrka, lengyelke, mazurka ; 1. mazurek a mazúrok nemzeti

táncza.

Meiler, földdel és rzsével befedett farakas, melynek elégetése

által faszén keletkezik, mila, boksa ; cs. mila, mile, miije. (W. E.)

Nörz, nyércz (Mustela lutreola), már a 15-ik században elfordul

egy nürnbergi okmányban ; kisoroszul noryca, o. norka, 1. nurka. (G.)

PaUasch, pallos, a XVIL században tnt fel elször ; 1. pafasz,

o. paláéi, cs. sz. paloé. (E. W. G.)

Ptoiteche, ostor; a XV. században Sziléziában tnt föl elször,

HenÍ8chnél (1616) Beitsche, Beutsche ; cs. b. sz. bi£, o. biéx, 1. bicz,

ostor, ebbl cs. sz. biti, o. bitt, 1. bió ütni, verni, csapni. (E. W. G.

B. stb.

Pttschaft, pecsétnyomó ;
petschieren, pecsételni ; kfn. betschat,

petschat, pizschet, késbb Sohaft (nyél) járult hozzá ; mint ige már

1257-ben verpetschaten, 1429-ben pedig pitzscheren ; cs. pecet, sz. pecat,

b. pecat, o. pecatb, 1. pieczeó. (E. W. G. M. stb.) Mint ige: peéetiti,

peóatiti stb.)

Petsche, szárító szoba a sófzdéknél ; 1. pieo, cs. pec, sz. peé,

b. peát, o. pecb. (S.)

Petze (sokkal jobb mint Betze) szuka ; cs. pes, 1. pies, o. pesb,

«tb. = kutya. (W.)

Platz, lepény; 1. placek, placuszek. Efn. placz, blacz. (E. W.)
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Plime, vagy Plinse lepény; hajdan (1562) blinze; 1. bliny,

o. blinb, stb. (K. W.)

Plötze, piros szájú ponty ; XV. században plotz ; 1. ptotka, ptoé,

plocica, o. plotica, plotva. (W.)

Polka, polka (táncz) : Grimm szótára és Skeat cseh eredetnek

tartják; cs. pül = fél, 1. pót. o. polx. ; mivel benne a fellépések túl-

nyomók.

Pornódig; lassan ; 1. pomalu lassan, sz. pomalo, o. pomalenbku,

lassanként stb. ebbl po ért, után és malo kevés. (B. Schu.)

Ppanz, mumus ; a XVII. században vétetett kölcsön ; cs. 1. bobak,

ijesztó, kísértet, ebbl bobo, buba, bubu = mumus. (K. W.)

Prahm, komp, dereglye ; kfn. prám ; cs. pram, b. s. pram, 1. prom,

prum, pram, o. porom. (M. K. G.)

Preiselbeere, vörös áfonya vagy kukojcza ; Fels Pfalzban Braus-

beere (Sch.) ; cs. brusina, bruslina, o. brusnica, stb. (K. W. G.)

Pritsch, oda van, vége van, ilyféle kifejezésekben : mein Geld ist

pritsch. oda a pénzem
; pritsch machen = tönkre tenni ; kfn. tprütsch

;

cs. pryé, 1. precz, újszl. preé. (Schuchardt.)

Quark (helyesebb mint Quarg), túró; km. twarc, többesben:

twerge, késbb (1429) twarckh ; 1. twarog, cs. tvaroh, o. tvarog, b. tvarog

stb. (G. W. M.)

Rappuse, rablás, zsákmány, ilyféle kifejezésekben in die Rappuse

gebén = zsákmányul adni, prédára bocsátani ; hajdan rabüsch (tájsza-

vak: robisch, rabisch), cs. rabuáe, sz. raboé, b. riboé, mindez rovást

jelent. Miklósion ezerint a szláv szavak a következ igetörzshöz tartoz-

nak : b. rija, oroszul ryte, 1. ryó, cs. ryti = ásni. Weigand a rovásnak

zsákmánynyá változását következleg magyarázza meg : in die Rappuse

gebén= zu jedermanns Einsohnitt in Eerbholz dargeben, (K. W. M. stb.)

Sabel, szablya ; Hans Sachsnál (XVI. század) Seibel a XVII. szá-

zadban : Sebei ; b. sabija, sz. o. sablja, 1. szabla stb. a szó eredete isme-

retlen (K. W. M. stb.)

Samischleáer, irha ; a XV. században sámisch ; 1. zamesz, zamsz^

o. zaméa. (K. W. stb.)

Sarro88, szablya, kard ; a felnémet irodalmi nyelvbe csak a XVIII.

században vétetett föl az alnémet tájszólásból, hol Sarasnak hangzott;

'Weigand szláv eredet szónak tartja és így fejti meg : za = ért, miatt,

raz, ütés, vágás, csapás, ebbl : 1. razié, o. razitt. cs. raziti, stb. vágni,,

ütni, csapni, stb. (W.)

Schmant, tejföl; hajdan (1482) smant; cs. smetana, 1. smietanay

o. smetana, b. smetana stb. (W. K.;M. stb.*)

*) Az osztrák tájszólásban : Schmetten.
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SchmascJie, kikészített báránybr; Bernd Tódor szerint ebbl:

1. smusik = báránybr, ebbl : smukaé = lehúz, simít. (W.)

ScköpSt ürü; kfn. (1340) schopz ; cs. skop, 1. skop, o. skopecB. sz.

ékopac, b. skopec, ebbl : cs. skopiti, 1. skopi, o. skopitB, b. skopja, sz.

ákopiti = castrare. (K. W. M. B. S.)

Sklave, rabszolga ; kfn. slave, XVII. században Sclave ; ószlovénül

slovjenin, o. slavjanint = szláv, középkori görögül sklavenos, rövidítve

sklavos, ebbl középkori latinul solavus, ebbl kfn. slave, mely Boppe,

minne8ángernél még mindkét értelemben fordul el, t. i, rabszolgát és

szlávot jelent, a Martinában már csak a mai értelme van ; a németek

ugyanis az általuk leigázott szlávokat részint rabszolgákul megtartották,

részint pedig eladták. Az angolszászban is vealh egyaránt walesit, keltát

és rabszolgát jelent. Sclavusból származik még az olasz schiavina, spa-

nyol escclavina, kfn. slavenié = durva zarándokköpönyeg. (W. K. G.D.)

Steppe, puszta ; o. stepL. (W. M. stb.)

Stieglitz, tengelicze ; XIV. században stigeliz ; cs. stehlec, stehlik,

o. Hcegol'B, 1. szczigiel, sz. steglió, stb. (E. W.)

Uckeleiy fehér keszeg (Alburnus lucidus) ; 1. uklej, o. ukleja, cs.

oukleje stb. (W.)

Uhlan, ulánus; 1. ufan, huían könny lovas, cs. ulan, stb. ebbl

:

északi törökül uhlan fiú, törökül : oglan fiú, legény (M.)

Vampir, lidéroz ; sz. vampir, b. vampir, vapir, vepir, 1. upior,

upyerzyoa^és wampir, o. upirb, upyrb, obyrb és vampirb, a szerb, bol-

gár, újgörög és oláh babona szerint éjjeli kísértet, mely az emberek

vérét kiszívja, átvitt értelemben délamerikai denevért és a kegyetlen

uzsorásokat is vampirnak hívják. (K. M. W.)

Weichsel, meggy; kfn. wíhsela, késbb wíhssel, wíssel wísel;

o. viSnja, 1. wisnia, cs. wiáné, b. sz. viénja stb. Weigand a szót idegen-

nek tartja, több mint valószin, hogy szláv eredet.

Weichzdzoipi, lengyelfürt ; a szó els részének semmi köze a Visz-

tula folyó német nevéhez (Weichsel), hanem a következ lengyel szóból

alakult : wieszczyce, melynek eredetét Weigand következleg magyarázza

meg: wieszczyca annyit jelent mint : javasasszony, kuruzslón, boszor-

kánynyomás, mivel a lengyel néphit a boszorkányoknak tulajdonította

a haj ezen betegségének képzdését; az igetörzs wieszczy; jósolni. (W.)

Wildschur, farkasbunda ; a XVIII. században Wiltschur ; 1. wil-

cznra, ebbl : wilk farkas, o. volki>, sz. vuk, cs. vlk, stb. (B. M. K.

W. stb.)

Zeisig, ozíz ; kfn. zíse, Gottfried Tristanjában ; zísic, késbb (1425)

císech ; 1. czyá, cs. ü, o. éizr>, stb. (M. K.)

Zobelj czoboly ; ófn. zobil, zobel ; o. sobolb, cs. 1. sobol. (K. W.
M. stb.)

Digitized byGoogle



22 SZAMOTA ISTVÁN.

ZiUle, csolnak ; o. £elm, 1. czoín, sz. £un, cs. elun, stb. = csol-

nak. (K).

Az itt felsorolt és fejtegetett szavak bármely német szótárban

föllelhetk, tehát irodalmi szavaknak tekintendk, az egyes tájszólások-

ban elforduló szláv kölcsönszók fejtegetésébe be nem szándékozom bo-

csátkozni, mindazáltal nem lesz érdektelen néhányat mutatványul fel-

említeni, különösen olyanokat, melyek osztrák tájszók lévén, nálunk is

lépten-nyomon hallhatók, ilyenek pl.: Kolatschen (kola) kaláos, Jause

(juüna) uzsonna, Kren (hren) torma, ez a kfn.-ben irodalmi szó volt,

tehát ezt már föntebb is tárgyaltam, Zweckerln (svalky) tésztaétel egyik

válfaja, Bobot (robota) robot, stb. A poroszországi, sziléziai, pomerá-

niai stb. tájszólásokban elforduló temérdek szláv kölcsönszó közül is

álljon itt egy-kett : Lusohe (luáa) pocsolya ; Grummel (grom) távoli

mennydörgés; Guntra (jontra) gömböoz stb.

A holland nyelv az alnémetnek egyik tájszólása lévén, (csupán a

sajátságos viszonyok és államalakulások folytán lett irodalmi nyelvvé),

az ebben elforduló szláv eredet szavakat nem tartom szükségesnek

külön fejezetben fölsorolni, egyébiránt a németben elforduló szláv

kölcsönszók két harmada a hollandba is átment, nevezetesebbek : dolk

Dolch, doedelsack Dudelsack, eland, elanddier Elentier, grens Grenze,

houwitser Haubitze, jucht Juchten, kales Ealesche, karwats Earbatsche,

praam Prahm, sabel, Sábel, sábel Zobel, sijsje Zeisig, slaaf Sklave,

tolk Dolmetsch, zeemleder Sámischleder, stb.

U. Szláv kölcsönszók a gót, svéd, dán és angol nyelvekben.

A gót nyelvbe beszivárgott kölcsönszók Diefenbach remek gót

szótárában egytl-egyig föllelhetk, a kiket ez érdekel, azoknak ajánl-

hatom még Safafik József, Miklosich és Erek idevágó mveit, itt osu-

pán néhány példát akarok felhozni.

Kvntw, fillér ; ószlávul centa, pénz, 1. c§tka = Flitter, cs. ceta

pénzdarab, o. cata pénzdarab. Dief. szerint szláv eredet.

Ptate, darab ruha, rongy ; ószlávul plafcb = pallium, pannus detri-

tus, b. plat kelme ; 1. píat darab posztó, vászon ; o. platt
;
platté ruha

stb. (Öief. Saf. Miki.)

Plinsjcm, tánczolni ; ószlávul plensati, 1. plgsaé, o. pljasatb, sz.

plesati stb. (Dief. &af. Miki.)

Smokká, függe ; ószlávul smoky. 8. smokva, b. smokina, o. smokva.

(Dief. Saf.) Diefenbach ebbl akarja származtatni : smok — fszer, lé.

A svéd és dán nyelvek annyira hasonlók, hogy elegendnek tar-

tom csupán a svéd nyelvbe fölvett szláv szókat fölsorolni, egyébiránt

mindkét nyelvben ugyanazon kölcsönszókat találjuk. A német nyelv
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közvetítésével a következ szláv eredet szók jutottak a svéd nyelvbe :

dolk Dolch, gráns Grenze, gurka Gurke, haubits Haubitze, jukt Juch-

ten, kalescb Kalesche, karbas Karbatsche, palasch Pallascb, kravatt

Kravate, pram Prahm, pitecher, pitschaft Petschaft, sabel Sábel,

sámskláder Samisehleder, siska Zeisig, slaí Sklave, sóbel Zobel, teg-

litsa Stieglitz, stepp Steppe, vampyr Wampir stb.

A német nyelvben el nem forduló szláv kölcsönszók közül neve-

zetesebbek.

Sark (dánul és svédül) ing; ószlávul: sraky, sraka = ruha,

0. soroka parasztasszonyok ruhája, sorocka ing. (§af. Miki.)

Süke (d. és sv.) selyem ; o. selki, kisoroszul áolk ; Kluge a Seide

szónál megjegyzi, hogy a skandinávok és angolok más úton (t. i. Orosz-

országon keresztül) jutottak selyemhez és annak nevéhez.

Tóik, tolmács (sv. d.) ; ószlávul tli>k?>, o. tolkt, tolkovatL magya-

rázni, b. tlxkuvam, stb. kfn. tolk, holl. tolk, vertolken stb. (W. 8af.

Skeat stb.)

Torg (sv.), torv (dán) piaoz, vásár, vásártér; ószlávul trbgi,,

1. targ, o. torgx, cs. trh, stb. (Saf. Dobr. stb.)

Az angol nyelvbe a német és franczia nyelvek közvetítésével kö-

vetkez szláv eredet szavak vétettek föl: drosky Droschke, calash

Kalesche, cravat Kravate, eland Elén, csakhogy az angolban gazellát

jelent, gherkin Gurke, polka Polka, prame Prahm, sable Zobel, sabre

Sábel, shammy Samisehleder (mások szerint chamois-ból származik),

slave Sklave. stepp Steppe, siskin Zeisig (dán közvetítés által jutott az

angolba), vampire Wampir, howitzer Haubitze. A meg nem magyará-

zott szavak után álló német szavak arra utalnak, hogy azok levezetése

ott keresend, mivel a gyakori ismétlés kikerülése végett szükségtelen

ugyanazon szavakat többször is fejtegetni ; ugyanez tartandó szem eltt

a holland, svéd, franczia, olasz, spanyol stb. nyelvekben elforduló

szláv kölcsönszóknál is ; a német nyelvben uem fordulnak el a követ-

kez szláv eredet angol szók :

Carlock, vizahólyag ; o. karluta, 1, cs. karuk. (Miki.)

Morse, rozmár ; o. morál, sz. mrá, b. móré, cs. morá, 1. morski

kón ; ezen szóból more = tenger, cs. mofe, 1. morze stb. (Skeat, M.)

Sük, selyem ; gz angolok a skandinávoktól vették át ezen szót,

ennélfogva bvebbet a svéd szóknál.

Tolk, beszélni, feosegni ; Skeat ugyan litván eredetnek tartja, de

ép oly jogosan szláv eredetnek is mondhatjuk, bvebbet a svéd szóknál.

Serce, pánczél ; angol-szász szó ; ^Miklosich az óskandináv serkr-

bl származtatja. Serkr ma annyi mint sark (d. sv.) lásd a svéd szóknál.
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III. Szláv kölcsftnszók az olasz, franczia és spanyol nyelvekben.

Az olasz nyelvbe részint franozia és német közvetítés útján, ré-

szint a szlovén, horvát és szerb nyelvekbl közvztlenül jutottak be a

szláv kölcsönszók. Az elbiek a következk ; calesse vagy calees Kaiesche,

cravatta vagy croatta Kravate, palascio Pallasch, schiavo és sohiavina

Sklave, sciabola vagy sciabla Sabel, zibellino Zobel.

A közvetlenül és egyenesen felvett szláv szók közül csak a bár-

mely szótárban fllelhetk tárgyalásába fogok bocsátkozni, mivel sa-

pán ezek tekintendk irodalmi szavaknak.

Brenna, gebe ; Diez ezen szó eredetére nézve semmi bizonyosat

sem, mond csupán ezt jegyzi meg: «Vgl. serb, barna Graul, brnja Pferd,

mit einer Blasset, — a mi az els szót illeti, ennek semmi köze az olasz

brennához, mivel barna csak a bácskai szerbeknél jelent lovat és kéz-

zelfogható, hogy a magyar barnából (barna ló) keletkezett. A második

szó brnja már figyelembe veend ; Vuk Karadáié szerb-német-latin

szótárában brnja tbl képzett brnjast konj = Pferd mit einer Blásse,

magyarul az ilyen lónak neve : hóka. Brnja és származéka brnjast az

Adriai tenger keleti partján (Dalmácziában, Czrnagorában stb.) igen

elterjedt szó, tehát az olasz nyelvbe csakugyan a szerb-horvát nyelv-

bl juthatott be.

Ciabatta, kopott czip, ciabattiere foltozó varga ; ezen szó erede-

tét Diez nem birta megmagyarázni; Schuchardt a szláv nyelvekbl

származónak tartja ; o. cobott, cebott, csizma, 1. czobot stb. Schuchardt

annyival is inkább szláv eredetnek tartja, mivel a nyugati nyelvekbe

számos oly szó nyomult be, mely brbl készült tárgyakra vonatkozik

így pl. : Peitsche, Kummet, stb.

Copano, kis bárka; sz. kopanja = vályú, tekn; újszlovén ko-

panja stb. ebbl sz. kopati, 1. kopaé, o. kopatb. cs. kopati, ásni, vájni.

(Schuchardt.)

Lapazza, az árbócz megersítésése használt lapátalakú fa : szlo-

vénül, horvátul lopatica = lapátocska, ebbl h. sz. szlov. b. o. lopata,

1. íopata. (Schuchardt.)

Ragana, sárkány-ripacshal (Meerdrache) ; sz. h. 1. rak, o.

rakx = rák.

Schuchardt ezenkívül még scarpa és galoscia szókat is szláv ere-

detéknek tartja, azonban a be bizonyításhoz szükséges mveket (Trsten-

jak, Dániáié stb.) megnem szerezhettem, ennélfogva ezeknek megfejtésé"

kénytelen vagyok elhalasztani.

A velenczei, friulii, veronai és a többi északkeleti olasz tájszólá-

sokba beszivárgott szláv eredet szók közül közlök néhányat : barena

(bara, barina szlov. horv.) fvel bentt lagúnadomb ; britola (britva
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flzlov. horv.) bicska ; oolacci (kolac) kalács, perecz, már a XVI. század-

ban elfordul
; grebano (greben) szikla, igen elterjedt szó, stb.

A franczia nyelvbe túlnyomólag német közvetítés útján vétettek

föl szláv eredet kölosnszók így pl. : caléche, cravache, esclave, élan,

oboa, polka, palache, steppe, sable, sabre, ezek a német nyelvnél követ-

kez szavak alatt magyaráztatnak meg: Ealesehe Earbatsohe, Elén,

Haubitze, Polka, Pallasch, Steppe, Zobel iSábel, vampire Wampir.

Morse (rozmár) szót, továbbá sahot, savate saveiáer szavakat illetleg

az elsre nézve lásd az angol nyelvet, az utóbbiakra nézve pedig az olasz

nyelvet.

Oravate, nyakkend ; ezen szó a horvátoktól veszi eredetét, ezen

nép neve ugyanis régebben kravat, krabat, growat, grobat stb. volt.

A nép nevét a nyakkendre legelször Francziaorszagban alkalmazták a

XVII. század elején, midn az egykorú írók és feljegyzések szerint el-

ször tanulták el a német császár szolgálatában álló horvátoktól a nyak-

kendviselést és a nyakkendt az akkor kravatoknak nevezett horvátokról

nevezték el. Nem lesz érdektelen az egykorú Ménagenak a cravate szó

eredetére vonatkozó magyarázatát röviden eladni: «On appelle ainsi

ce linge blanc qu'on entortille á l'entour du cou, & cause que nous avons

emprunté cetté sorté ornement des Croates qu'on appelle ordinaire-

ment Cravates. Ce fut en 1636 que nous primes cetté sorté de collet des

Cravates par le oommerce que nous emes en ce temps-lá en Allemagne

au sujet de la guerre que nous avions avec 1-empereur.

»

A spanyol nyelv franczia közvetítés útján következ szláv eredet

szókat fogadta be : calesa, oorbata, corbaoho, esclavo (portug. escravo),

obuz, zebellina, zapata, sable, lásd a német nyelvnél Kalesche, Kravate,

Earbatsohe, Sklave, Haubitze, Zobel és Sábel szavakat ; zapatára nézve

pedig az olasz ciabittát. Szamota István.

A KRITIKA EVOLUTIÓJA FRANCZIAORSZAGBAN.*)

Ez a múlt nyáron megjelent kötet csak els része ama soro-

zatnak, melyben az École Normálé Supérieure jeles maítre de confé-

rences-e, a Revue des deux Mondes híres bírálója, a lefolyt tanévben

*) F. Brunetiére: L'évolution des genres dana l'histoire de la litté-

rature. Lecons professées á l'École Normálé Supérieure. Tome premier:
Introduction. L'évolution de la critique depuis la renaissance jusqu'á nos
jours. Paris. Hachette 1890.
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tartott eladásait nyilvánosságra hozza. E oonférenoeok tárgyát a m-
fajok evolutiójának fejtegetése képezte, s a most megjelent bevezetés *
franczia kritika evolutióját tartalmazza ; ismételjük : evolutióját, azaz

legfölebb •sommás történetét* , a külömböz 8 fbb szempontok szerint,

de távolról sem általában a kritika részletes és kimerít történetet. Hogy
a kritikának törtenetét írhassa meg Brunetiére, erre nézve hiányoztak

neki bizonyos még megírásra váró segédmunkák, mint pl. a huma-

nismus története, a XVII. század bibliographiája, s fleg az irodalmi

áramlatok monographiája. Külömben is úgy véli, hogy az irodalom-

történet mar is oly roppant anyaghalmazzal dolgozik, hogy maholnap

nem bír vele, hacsak az adathalmazt nem rendezi bizonyos irányelvek

szerint ; a részletekbe veszés helyett általános eszmékre kell felemel-

kednie, beérve azzal, hogy az egyes szellemcsaládoknak csak legkiválóbb

képviselit s nem pedig legutolsó, jelentéktelen tagját is fejtegesse.*)

Valóban semmi sem czéltévesztettebb mint az oly irodalomtörténet,

milyen pedig a legtöbb, mely pusztán szótár, azzal a külömbséggel,

miszerint abc- helyett idrendben vannak osztályozva az írók benne.

Hogy hallgatóiban minél nagyobb érdekldést keltsen Brunetiére

az eladandó tárgy iránt, bizonyos rhetorikai mesterfogással él, melyet

nem egy nagy nev író sikerrel használt már. így Taine, ki az angol

irodalom történetét készülvén eladni, elre kijelenti, hogy a görög óta

egy népnek irodalma sem mutatja az emberi szellemnek oly összefügg

történetét: e bókot angol részrl Saintsbury azzal a kijelentéssel

viszonozta franczia irodalomtörténeti kézikönyvének els soraiban, mi-

szerint nincs európai irodalom, mely minden korban oly egyformán

gazdag s ragyogó volna s oly sehol meg nem szakadó történettel bírna

mint a franczia. Brunetiére a maga részérl így vélekedik : «Valóban a

a mi irodalmunk az egyetlen az összes modern irodalmak közt, melyben

a kritikának kezdettl fogva megvan a maga szakadatlan története.*

cFrancziaországon kívül, ismétli máshol, sehol sem találhatni az iro-

dalmi tanoknak ily teljes, egységes codexét*, sem az elméleti kérdések-

kel foglalkozóknak ekkora számát.

Nem volna egyéb aprólékoskodásnál, tekintve am kiváló értékét,

ha e nyilatkozat szabatosságát apróra elemeznk. Ha azt vitatnók pl. h

hátha még se esik Francziaországban nemzedékenkint épen «húsz» kri-

tikus, illetve theoriákba is elmélyed költ «egy» olyanra, ki csak köl-

tészetnek élt s inkább ösztönszerleg alkotott. Vagy azt, hogy egy

Lessing mégsem oly « kivételes jelenség » hazája irodalmában, mint e

*) Ugyanezen gondolatot fejtette ki s okadatolta már évek eltt szer-

znek e tanulmánya : Le Dictionnaire historique de l'Académie et VHtire
lütéraire de Ja Francé. (Nouvelles Questions.)
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könyvben olvasni, mert akkor Opitz, Gottsched s egész kora jóformán,

le Goethéig és Schillerig, sót Schlegeléken át le Heinéig minden kiváló

egyén mind « kivételes jelenség* a német költészet történetében. Vala-

mint szrszálhasogatás lenne azt fontolgatni, mennyiben túloz az a

nézet, mely — a kritika jelentségét bizonyítgatni iparkodván — azt

hirdeti, hogy nem Hemani nyerte meg a romantika harozát, hanem a

Sainte-Beuve kritikája. Épúgy egész könnyedén túlteheti magát az

olvasó az oly, különben is egyedül álló tévedésen, mit Brunetiérenek a

középkor iránt táplált s Európaszerte ismert ellenszenve teljesen érthe-

tvé tesz, s mi abban nyilvánul, hogy szerznk a renaissance korában

megszüleml kritika létokait, az egyéniség tudatára ébredést fejtegetve,

azt mondja : annyira hasonlítnak a középkori irodalmak egymáshoz,

annyira hiányzik bellük nemcsak az egyediség, de még a nemzetiség

is, hogy ha a nyelvi külömbség nem igazítna útba, nehéz volna meg-

határozni, melyik nemzet tulajdona ez vagy ama m. Biztosak lehetünk

felle, hogy Brunetiére, ki egyébiránt a drámai költészetre hivatkozik

itt mint bizonyítékra, meg van gyzdve róla, hogy a Nibelungen-

liedet egy franozia sohse írta volna meg, miként a Roland-dalt sem

írta volna meg úgy egy trouvére, a milyen alakban ez a német utánzó-

nál Konrád papnál található, — tudja, mily külömbség van a minne-

sángerek s troubadourok, trouvéreek, illetve magok az északi s a déli

franozia költk közt, szintúgy egy Wolfram von Eachenbach s egy

Chrestien de Troyes közt : az is kétségtelen, hogy a franczia mystéreek

tárgyát sem ép azonos formában élvezhette a német közönség. Hagyjuk

íehát ez aprólékosságokat, melyek úgy sem érintik a m lényegét, — s

tekintsük magát a tárgyat : lássuk, mily jelentékenyebb szempontok

észlelhetk a franczia kritika történetében.

A modern kritika Olaszországban jött létre, határozottan philo-

logiai iránynyal, mely nélkül ma sincs igazi kritika. Az Alpokon túl

azonban ersen pedáns, tudákos, s a tudósok egymás közti veszekedése

miatt, kellemetlen fanyar mellékíze van. Francziaországban sem vet-

kzi ugyan le teljesen a személyeskedést, a tudákosságot, de már mégis

irodalmibbá lesz. A tanok, elvek foglalkoztatják els sorban s valami

finomabb, udvari, nagyvilági szellem érzik rajta. Ekkortájt, vagyis a

XVI. század közepétl a XVII. század elejéig, az képezi törekvését,

hogy az antik remekmvekkel szemben, melyeket ezeltt is ismert

ugyan a világ, de megérteni csak most iparkodott és tudott, az e mvek
által gyakorolt benyomások okait, módjait, eszközeit magának meg-

magyarázza és számba vegye. Tegyük hozzá : hogy egyszersmind ez által

újabb alkotásokra ösztönt és irányt adjon a hazai irodalomnak. Kezd-

dik e korszak, melynek keretén e szerint kívül esik a két évvel elbb

megjelent s a XV. század lyrájára vonatkozó Sibilet-fóle poétika, a
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Roneard-iskola híres Du Bellay-fóle manifesturnával, melyet tSainte-

Beuve és némely mások szavára tán igen is sokat magasztalgattak »

,

egy Nisard pláne azt mondta róla, hogy ta franczia szellemnek vala-

mennyi iránya s mindama haladás, mit még a költészet teend volt, ki

van fejezve » benne. Holott em egy ifjú ember mve s mint ilyenben

a szavak aránytalanul nagyok a dolgokhoz képest; továbbá látszik

rajta, hogy oly kor szülötte, mely még csak kezd gondolkozni, s ép ezért,

mint egész százada, zavaros, pedáns, telve ellentmondásokkal. Mindössze

•finom sejtelmek találhatók benne, de ha ezek többjét meg is valósította

az id, ép akkora azok száma, melyeket meghazudtolt az id. Az antik

írók cultusa a bálványozásig fajúitan jelentkezik már benne, s ha az an-

tik íróknak áthasonitásszer utánzását hirdeti is, nem világosít fel, mily

módon eszközölhet ez : • holott épen ez volt az egyetlen fontos dolog*.

Mint látni, Brunetiére meglehetsen ers visszahatást képvisel a Défense

et illustration de la languefranqaise szokásos dicsítése ellenében, de nem
lehet feladatunk e rövid ismertetés szk keretében azt vizsgálni, mily

érdeme vau Du Bellaynek abban a tekintetben, miszerint a korabeli

szolgai utánzás helyett önállóbbra s így termékenyebbre utalt, a képzelet

és az egyéniség jogát védte. Egyebekre nézve Brunetiére is ama hagyo-

mányos álláspontot foglalja el a pléiadedal szemben, mely határozottan

elitél, s mely ma túl van haladva. Elismeri, a mi tle igen természetes,

hogy a pléiadenak nem tévedése, de st nagy érdeme az, hogy a kime-

rült s tehetetlen középkor ellenében új mintákra utalt ; de azt tanítja,

hogy általa a franczia költészet «két századra szakított a középkor, st
a Villon s Marót hagyományával*, a természet kizárásával vette az

antik írókat egyedüli mintáiul, s az odi profamum vulgus elvét követve

•túlságosan is mélyre ásta azt az ürt, mely már mindenütt elválasztá

az irodalmat a nemzeti élettl, és ezáltal a classicismusnak valami oly

tudákos, kimért, mesterkélt jelleget adott, mint tán sehol máshol*. Ez
aligha nem annyi mint utódjaik túlzásáért tenni felelsekké Ronsar-

dékat, kiket Malherbe s Boileau mindössze csak becsméreltek és

követtek.*)

Minthogy Brunetiére oly kiváló fontosságot tulajdonít az Aristo-

teles-utánzók közt Scaligernek, említsük meg mi is a franczia kritika

e periódusából ezt a — szerinte — « túlságosan elfeledett* vaskos poé-

tikát, mely maga Brunetiére szerint is oly zavaros, posthumus rhetori

m, hogy nálánál unalmasabb olvasmány nem létezik. Scaliger Du
Bellay után haladást képvisel, és pedig « szabatosságot az enthusiasmus-

*) Mennyire kiterjeszti Brunetiére a középkor iránti ellenszenvét a

XVI. század költészetére is, v. ö. erre nézve egyebek közt Le mouvetnent

littéraire au XIX. czim tanulmányát. (Nouvelles Questions.)
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bao>, az ókori írók szépségeirl a mint számot ad. Különösen a m-
fajoknak szárazságig menn pontos s természetesen inkább csak még
külpsegekre támaszkodó meghatározásában nyilvánul ez ; még inkább

a styi finom appreciatiójában, mert a gondolat és a szó viszonyán

alapuló, tehát lélektani eredet úgynevezett rhetorikai figurák osztályo-

zásában «valószínen* a mai rhetorikai kézikönyvek apja. Kár, hogy

nem jelzi Brunetiére, mennyiben áll e tekintetben Scaliger közelebb

kézikönyveinkhez mint pl. maga Quintilian, kire ma tulajdonkép

hivatkozni szokás, míg Scaligernek nevét se említi senki. Ugyancsak

Scaligernek az antik, görög és latin írókat egybevet fejtegetéseiben

találja Brunetiére a renaissance ama korszakának els idpontját, mely

a görög irodalom cultusát a latinéval cseréli fel, egészen római neve-

lésvé és mveltségvé válik, a hellenismusnak minden esetleges

további negélyezése daczára. Mennyiben tekinthet Scaliger valóban

ilyen új korszak kezdjének, s mennyiben észlelhet egyáltalán ilyen

új korszak a renaissance történetében, erre nézve igen tanulságos lett

volna, ha nem mellzi Brunetiére annak fejtegetését, mennyire volt

névleges és negélyezett egyáltalán az egész renaissancenak állítólagos

hellenismusa, fleg a gallorománok utódjainál, — s hogy ha a követ-

kez századokban latinista és hellenista szellem írókat külömböztet-

hetni is meg, az utóbbiak is (Bacine, Fénelon, Chénier) határozottan

latin (virgili) szellemek, mert a franczia irodalom mindig a rómaiban

találta meg igazi inspirátorát, ókori mesterét, valóságos sapját. Annyi

tény egyébiránt, hogy Scaliger után már Horácz foglalja el Aristoteles

helyét a franczia költészet törvényhozójaként (bár nem szabad feled-

nünk, hogy a XVII. század tulajdonkép mind Aristotelesre fog hivat-

kozni), 8 a Fisokhoz írt levél már ekkor, jóval Boileau eltt megtalálja

a maga franczia tolmácsát Yauquelin de la Fresnaye Art /Hjeíúfue-jében,

melyet a Du Bellay által megindított mozgalom utolsó hullámgyr-
jének szokás tekinteni, s mely egyszersmind a kritika egy új idszaká-

nak felhajnalását jelzi. Az antik írók szépségeinek constatálása már
megtörtént, az általuk gyakorlott benyomások okait már ismerni vélik:

megkezdik tehát a szabályok, st valóságos receptek fogalmazását. De
ez Art poétique-xiek még egyéb jelentsége is van, mit maga Brunetiére

fejt ki valahol, 8 mit itt, e könyvben érthetetlenül mellzött: Yauquelin

de la Fresnay már másban is eldje Boileaunak, így abban, a hogyan

'

a képzelet határait megvonja, a józan ész tekintélyét megállapítja, s

ebben Descartes eltt már valóságos descartesi szellem képviselje.

A kritika ez újabb irányának legkiválóbb alakjáról 8 egyáltalán

a következ századok költészetének ff mesterérl aránylag kevés újat

mondBrunetiére, illetleg kevés olyat, mi a kézikönyvekben ne ép ennyire

behatón volna tárgyalva. Felemlíti, hogy Malherbe a Ronsard felfogása
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szerinti költészetet mással helyettesítette ; számzte a képzeletet, sen-

sibilitást, e helyett logikai, szabatos, világos iparkodott lenni, subjecti-

vismus helyett általános eszmék s érzelmek eladását tette a költ fel-

adatává. Els apostola annak a rendnek és szabályosságnak, minek más

nemben D'Urfé és szálézi sz. Ferencz szintén képviseli. 6 egyszers-

mind az els, ki felfogta s éreztette a forma hatalmát, s a formai m-
vészkedésre a romantikusokhoz, st a párna ssiénekhez hasonlítható, a

mi — Brunetiére saját vallomása szerint is — kissé merész hasonlat, s

aligha nem egyáltalán magára a pléiadera ia kiterjeszthet. Á mi Mai-

herbe ellenfeleit illeti, ezeket alig méltatja többre Brunetiére mint egy-

szer megemlítésre : pedig mind Régnier, mind De Viau s fleg Ogier

classicismus-ellenes, forradalmi, bátran romantikus szellemnek nevez-

het praxisukkal s theoriájukkal rendkívül érdekes fejtegetésekre szolgál-

tathattak volna alkalmat s a kritika e periódusának kétségkívül kima-

gasló mozzanatai; határozottan érdekesebb s fontosabb théma lettek

volna egy ily könyvben mint pl. annak fejtegetése, miszerint Richelieu

csak negélyezte az irodalom iránti érdekldését, hogy az írókat így

minél jobban megnyervén, az államba infeodálhassa az irodalmat. —
Richelieu irodalmi totumfacjánál, Chapelainnél két téves nézetet igazít

helyre könyvünk. Az egyik az, mintha a PuceUe megjelenése megren-

dítette volna Chapelain hírnevét, holott ez egész Boileau felléptéig a

maga teljében ragyogott. A másik az, mintha Chapelain találta volna

ki a három egység törvényét, a mit már régen megczáfolt Breitinger,

kitl Brunetiére maga is kölcsönzi adatait, melyek bebizonyítják, meny-

nyire ismeretes volt e törvény a korábbi spanyol s olasz Íróknál. Ez

utóbbi fejtegetések kapcsán, melyeknek meglep mulasztása az egyéb-

iránt, hogy spanyol s olasz eldökrl beszélve, felejtenek Jean de le

Taillerrl megemlékezni, ki már a XVI. században egész határozottan

kimondta mind a három egység törvényét, — igen érdekes megjegy-

zéseket találunk. így a helyegységrl szólva, melyet némelyek abból

magyaráznak ki, miszerint a nézk egy része a színpadon foglalt helyet,

azt kérdi szerznk : miért nem eredményezett tehát ugyanezen körül-

mény helyegységet a Shakespeare színpadján ? Szintúgy igen finoman

utal arra, hogy ez egység-törvények ép úgy voltak a kor szükségletének

kifolyása mint a nemzeti szellem igényeinek, — s mily tévedés a descar-

tesi philosophiának tudni be a franczia dráma elvont rationalis jellegéi

A cartesianismus, az akadémia felállítása, a jansenismus kifejldése, a

három egység törvénye mind ugyanazon általános szellemnek eredmé-

nyei s nem tán egyik a másiknak oka vagy okozata. *) — Chapelainnél

*) A cartesianismus viszonyát a költészethez Krantz mvének bírá-

latában beszélte volt meg Brunetiére : Descartes et la littérature clasrique.

(Etudes critiques 3-ik kötet.)
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-8 az egész akadémiánál már aztán a túleágig kifejldve észlelni azt a téve-

dést, miben Boileau is osztozott s mit a Henriade szerzje is vallott még,

t. i. hogy a szabályok pontos követése eo ipso remekmvet hoz létre.

A Cid kritikájában, melyet Labruyére s Sainte-Beuve ntán Brunetiére

is talapjában s alakjában elég helyesnek* vél s az alkalmazott kriti-

kának els példájául tekint, már épen annyira megy a szabályok cul-

tnsa, hogy még az antik írók ellen is némi kifogások vannak megkocz-

káztatva e szabályok nevében. E pontban rokon szellem maga Malherbe,

ki épen nem imádja feltétlenül az aniik írókat, miként rokon a próza

Malherbeje, Balzac, ki, miként Malherbe a verset, úgy viszont a prózát

tökéletesbíti s teszi a következend nagy írókhoz méltó hangszerré, —
s kit Brunetiére érdemén felül méltat : bár nem illik szorosan thémá-

jának keretébe, bven fejtegeti mint olyat, kinél Pascal és Bossuet

ékesszólása, Voltaire , történetphilosophiai felfogása már jelentkezik,—
mfe egy L* Mesnardiére és D'Aubignac tárgyalását a tragcedia evolu-

tiójának fejtegetésére odázza el, más egyebeket meg épen mellz. Ez
írók már mind sejtik legalább, hogy van valami, a mi felül áll a mintá-

kon s egy Ohapelainnek csak egy lépést kellett volna tennie, hogy odáig

jusson, a hol Boileau áll, t. i. hogy a természetességre s józan észre ala-

pítsa a szabályokat. De így is ez írók már azt vélik, az ókori írókat utá-

nozva, hogy javítni, szépítni képesek ket ; az antik minták után megálla-

pított szabályokból már csak a formát tartják meg, a tartalmat magukból

próbálják merítni, mi aztán Boileaunál fog határozott elvvé emelkedni.

Boileau megítélésénél nem szabad felednünk, hogy pályája több,

egymástól élesen külön váló korszakra oszlik. Legelbb satirákat írt,

melyekben családi hagyományainak megfeleln a basoche s átalán a pá-

risi polgárság malicziájával és függetlenségével, de egyszersmind korlá-

toltságával támadta meg mindazt, a mi neki nem tetszett. Nem tetszet

pedig neki a préoiosité, melyrl köteteket írtak már ugyan, mondja

Brunetiére, a nélkül, hogy tulajdonkép mibenlétét kifejtették volna, bár

maga se adja külömben behatóbb magyarázatát mint a mi közkelet,

t. i. hogy volt a préciositének egy Balzac-féle hyperbolekat s egyáltalán

nagy szavakat kedvel iránya, s meg egy olyan, mely Voiture módjára

subtilis gondolatokat mesterkélt finomsággal igyekezett kifejezni. Nem
tetszett továbbá Boileaunak ez olaszos és spanyolos irány mellett még
az sem, mely a gall szellemnek volt folytatója burleszk vagy groteszk

névvel, s melyet Brunetiére itt mindössze egy-két megvet szóra ha

érdemesít, holott más alkalommal nem habozott a romantikusok eld-

jeinek jelenteni ki ez írókat. — Ez azonban tisztán személyes tetszésen

alapuló kritika volt. Boileau belátta, hogy kritikáinak komolyabb alapot

kell keresnie; belátta, hogy a mit az általa megtámadott írókban

tulajdonkép nélkülözött volt, az a természetesség ; mert a burleszkek
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a természetet eltorzították, a précieuxk pedig ftökéletesbítették, szépí-

tették • , a mi magában véve még nem, csak a mód miatt volt helytelen.

A természetesség elvét tzte hát zászlajára epistoláiban s Art poétique-

jében, mint Racine, Moliére költ barátjai, s mint Pascal és Bossuet.

De mi szolgáljon vezérül a természet utánzásában? A józan ész, mely

a kivételességeket kerülteti, az egyetemes és örök emberit késztet utá-

nozni. Az ész e souverainitásának hirdetésében Boileau a cartesianismus-

sal (de részben Aristotelessel, Horáczczal is, valamint ezeknek franczia

tanítványaival is) találkozik, a mit a jansenisták azonban megbocsá-

tottak neki, mert személyes barátjai voltak, s még inkább, mert a Boileau

által számzött képzeletnek és sensibilitásnak még nagyobb ellenségei

voltak, mint a mennyire az emberi észt megvetették. Viszont a précieuxk-

kel találkozott a forma-cultus terén ; a précieuxk u. is tulajdonkép azt

tanították, hogy minden dolognak attól függ értéke, a hogyan az ki van

fejezve : ez magyarázza meg Boileau rendkívüli rokonszenvét egy Voi-

ture iránt, a mi máskülömben ellentmondásnak látszik. — Brune-

tiére ezúttal úgy vélekedik, hogy Boileau rendkívüli aprólékossága a

verselés és a styl terén «nera kárhoztatható egy oly nyelvben, melyben

nincs lényeges külömbsóg a próza és költészet szókincse közti. Boi-

leau, mondja továbbá, kétségkívül igen csekély részt engedett a költ

eredetiségének, s más módja nem levén ezt mégis reintegrálni, tán

igenis magasra helyezte néha a forma érdemét*. « Önökre bízom, hogy

gondolkozzanak e problémán*, veti oda végül egy szónoki fordulattal,,

holott a Hachette-fóle nagy kiadás bevezet tanulmányában jóval « nyer-

sebb szinteséggel* mondta volt el e tekim étben nézeteit Boileau kor-

látoltságáról.*)

A természetesség tanának hirdetésében Boileau meglehets fé-

lénknek tnik fel ma az utókor eltt. Tény, hogy e pontban kortársainál

ép oly kevéssé sikerült neki egyetemes s állandó hatást érni el, mint a

mily kevéssé sikerült Moliérenek ez, kirl pedig azt szokás hirdetni, hogy

tönkre tette a préciositét, holott ez ellenkezleg Fontenellel s Lamotteal

új életre kapott, a XVIII. század els felének 8alónjaiban (Marquise de

Lambert, Mme de Tencin) ép úgy virágzott mint akár a XVII. század

els felében, s észlelhet Marivaux, Massillon és Montesquieu mvein is

egész Voltaireig. Boileau tanainak nem is ezzel a részével hívta ki maga
ellen a kortársak támadását, hanem azzal, a miben aztán a természetes-

ségnek csalhatatlan jelét kereste, de a miben egyébiránt ö maga is inkább

igyekezett hinni, mintsem igazán hitt. Mi biztosít a fell, tanítá, hogy

ezek vagy azok a szabályok nem önkényen, de valóban természetességen

*) V.ö. Revue des deuxMondea 1889 jun. 1., hol e bevezetés «L'esthé-

tique de Boileau* czímmel közölve van.
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és józan eszén alapúinak? Állandóságuk, a minek viszont legbiztosabb

jele az, ha antik minták által igazolva vannak, mert ez esetben nyilván

való, hogy örök emberit, egyetemesen igazat tartalmaznak. Tanainak

ez a része nagy harczot idézett el, az antikizálók és modernisták har-

czát, melynek mély philosophiai jelentsége, elévülhetlen érdekessége
.

van, minthogy ezt a vitát •mindennap tárgyalják, bár öntudatlanul,

a magukat legpárisiabbaknak képzel hírlapok is.i A haladás, az evo-

lutió kérdését rejti magában, — arról szól, vájjon a tudomány s ipar

terén végbement haladás eszlelhet-e az irodalom s mvészet terén

is, — a mi távolról sem megvetend, mert még mindig nyílt kérdés.

Történeti szempontból is fontos e vita : els kísérlet a renaissance szel-

leme ellen fellázadni, kétségbe vonni az antik minták kifogástalanságát,

önállósággal helyettesítni a minták után dolgozást s a felett elmél-

kedni, vájjon nem volt-e tévedés egyáltalán az az irány, melyet a renais-

sance adott ? Alapjában ugyanaz a kérdés ez mint pl. «a latin kérdése

vagy más egyéb a tanítás általánosabb reformjára vonatkozó kérdés,

vagy midn az újságírók arról vitatkoznak, nem szüntetend-e meg
Romában az Académie de Francé vagy a Conservatoire vagy a Gomédie

Francaise subventiója*. E vita, melynek elfutárai közt Ogier okvet-

lenül meg lett volna említend, a XVII. században több új elemet vitt

be a kritikába. Perrault, e vita fharczosa, mint fivére a Louvre colon-

nadeja építjének, szerzje egy festészetrl szóló tankölteménynek s

barátja a természettudományok egyik els népszersítjének, a vitában

szintén részt vett Fontenellenek, az egyetemes aesthetika útjára terelte

az aidig tisztán irodalmi kritikát, — a mvészet többi ágaiból, illetve

a természettudományokból merített fejtegetéseket vegyítve belé, melye-

ket bizonyos egyetemes elvek alá iparkodott rendelni. Ez által szel-

lemes észrevételekkel gazdagította ugyan az irodalmat, de másfell

összezavarta az egyes mvészetek köreit, elveit, s e zavar aztán már

magánál Perraultnál is nemcsak az egyes irodalmi mfajok összezava-

rására, de « teljes és barbár közönyösségre • vezetett a forma, a styl

iránt is, elannyira, hogy pl. egy Pindar fennszárnyaló képekben gazdag

hymnusait is gyarló prózai fordításban vélte igazán méltathatónak,

nagy és jogos bosszúságára Boileaunak. Másfell Perrault e vitában, mi-

után Fontenelle azt az akadémia körébl az utozára vitte ki, a nagy

közönséget, s els sorban a nket (a mi az agglegény Boileaunak szintén

nem tetszhetett) tette oly kérdés bíráivá — Descartes és még inkább

Pascal nyomdokát követve, — mely addig csak a tudósok hatásköréhez

látszott tartozni; szentesítette a mvelt ember jogát az irodalmi ter-

mékek értéke megítélésében s így szélesebbé tette az irodalmi közönség

körét. E dolognak egyébiránt szintén megvolt a maga árnyoldala.

Brunetiére, ki pár óv eltt meglehets szigorral méltatta volt a nk-

Phtlologlai Köriny. XV. 1. 3
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nek az irodalomra gyakorlott hatását Francziaországban,*) ezúttal ki-

emeli ugyan, hogy Moliére, Boileau s aztán Leaage igazságtalanul túloz-

tak a précieuseök gunyolásában, de ezúttal hajlandó még inkább Boileau

szemüvegén át nézni a nk szereplését s úgy vélni, hogy nekik tulaj -

donkép Voiture, Benserade, Quinault, La Motte, Fontenelle voltak

kedvenczeik s nem az igazi nagy tehetségek ; mi több : a nk hatásának

tudja be, hogy egy Racine vagy Moliére nem érte el a Hamlet vagy

Faust mélységét, holott ez határozottan a faji szellemre, valamint a

salonoknak e befolyása is ugyanarra s a korviszonyokra vezetend

vissza. Igaza van azonban Brunetiéreaek abban, hogy Perrault ez által

némileg frivol irányt adott a kritikának, midn ismét az egyéni tetszést

tette firányadóvá, mert egym megítéléséhez ez még nem elegend :

eltanulmányok, a nagy minták ismerete s elvek kellenek hozzá. 'Igaz,

hogy mi s csakis mi lehetünk élvezetünknek megítéli, de nem egyszer-

smind élvezetünk minségének is ; az a tekintély, mely e felett ítél,

kívül áll rajtunk, minthogy már elttünk is létezett s túl is fog élni

bennünket. » Végre Perrault felélesztette a haladás eszméjében a lütet

s megersítette. E pontban a vele egy idej, de öregségében immár
mogorva, st durva Boileau engedni volt kénytelen elegáns ellenfelének

;

most már nem hitt többé oly feltétlenül az Art poétique absolut dog-

máiban, — belátta, hogy a szabályok nem változhatatlanok, hanem
inkább folytonos alakulásban vannak,— hogy az antik írókon kívül más
jeles minták is vannak, s a modern hazai írók bizonyos mfajokban
még felül is múlják ket. így e vitából kifolyólag bizonyos relativitás

fogalma kezd beszivárogni a kritikába, bár errl egyelre nem vesz

tudomást a XVIII. század, mely az Art poétique álláspontjához tér

vissza ; — s míg a kritika eddigi szerepe inkább abban állt, miszerint

a költi alkotás, az írásmvészet módszerére vonatkozott, — Perraulttól

kezdve inkább ez alkotás s e mvészet megítélésének módszerévé alakúi

át, — ez idponttól kezdve észlelhet, bár még csak csírában, a kritikai

módszerek fejldése.

A XVIII. század alig nyújt Brunetiérenek írót, ki a kritika evo-

lutiójában komolyan számot tenne. Bayle, kinek hatása egy félszázadon

át egész Európában uralkodott, s kinek vindikálja Brunetiére azt a dics-

séget, miszerint volt az angol szabadelv bölcsészeknek s így Voltaire

-

nejt is mestere, annyira nem olyan író, hogy Brunetiére csoha fel nem
foghattai, mint nevezhette elt Sainte-Bauve a • kritikai szellem* minta-

képének: pedig Sainte-Beuvenek joga volt e kifejezést általában a •tudo-

mányos kutatá s módszerére » alkalmazni a nélkül, hogy ezért még ca sza-

*) L'influenoe des femmes dana la littérature francaiae. (Questions de

critique.)
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vakkal játszás* vádja illethetné. Fénelont még kevesebb szóra érdemesíti

szerznk, pedig akármennyi is a tévedés az akadémiához írt levelekben,

még sokkal több bennük a genialis, új gondolat, és igen kiváló helyet

foglalnak el a kritikának még oly sommás történetében is. E mvet ille-

tleg jóformán érthetetlen a Brunetiére lenézése, st megvetése. Annál

inkább méltatja a Voltairetl felhasznált s feldicsért Dubos abbét, ki

szerinte Montesquieunek is — bár be nem vallott — mestere, a ki a

színköltészetrl meglepn «modern* eszméket hirdet s rendszeres

elméletet ad elé a «physikai okok* szerepérl «a mvészet és irodalom

elhaladásában*, az idbeli és a helyi környezet hatásáról értekezik

charmincz évvel Montesquieu eltt*, úgymond Brunetiére, ki magát

Montesquieut feledi tárgyalni, s ki itt feledi azt is hozzá tenni, hogy

viszont hány évvel Montaigne és Pascal után. — A mi magát Yoltairet

illeti, cas befolyása majdnem semmi se volt a kritikában, daczára

az ellenkez látszatnak ». Eleinte, kivált Londonban, emancipálja magát

Boileau befolyása alól, az antik utánzást csak a formára kívánja szorít-

koztatni ; st Mme de Staél tanait megelzve azt tanítja, hogy a szép

világrészek, országok, nemzetiségek szerint változó relatív fogalom,

mint ezt már Montaigne és Pascal az igazságról s Dubos általában az

irodalomról mondták volt. Tragoediái elszavában oly gyökeres újí-

tásokat javasol, melyekbl Diderotnak, Beaumarohaisnak, Le Mercier-

nek csak meríteni kellett, hogy reformátorokká legyenek, s melyek

tárgyalása tehát igen tanulságos lett volna e könyvben. Ha valaki, Vol-

taire volt hivatva rá, hogy a kritikában új korszakot nyisson meg, , ki

oly eceptikus szellem volt, s ki az angol irodalomban, melynek kincsei

ekkortájt közkeletek voltak egész Francziaországban frissen készült

fordítások révén, annyi modern és új, határozottan nem classikai szép-

séget kellett hogy találjon. Nem is tagadhatni oly feltétlenül e szép-

ségek hatását se Yoltairere, se általában a franozia irodalomra, mint

szerznk itt teszi ; igaz, hogy Shaksperet s Miltont ekkortájt saját hazá-

jukban sem tudták eléggé méltányolni, de ez még nem akadályozhatta

meg, hogy maga a XVIII. századi angol irodalom nagyobb hatással ne

legyen a calaisi csatornán innen. Tény mindenesetre, hogy Voltaire is

mint egész kora, els sorban eszmékkel, vallási, politikai s társadalmi

kérdésekkel volt elfoglalva; tisztán irodalmi, mvészeti kérdésekkel

csak mellékesen bíbeldött, — ízlése félénk volt, s ha a t vallást ki-

véve mindenben conservativneki nevezhet, bizonyára semmiben sem

nevezhet több joggal ilyennek, mint az irodalomban, hol 70 éves korá-

ban ifjú kora minden velleitásait megtagadva Boileau legridegebb dog-

máinak zsarnok igájába hajtja fejét. Azonban nem kevésbbé tény az

is, hogy a mondottak daczára is valami, Brunetiére által eléggé ki

nem emelt újat találni a XIV. Lajos századának szerzjénél, mit addig

3*
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senki se kísérelt meg, s mi Yoltairenek egész történetphiloeopbiai irá-

nyával függ össze : em az irodalmat már a mveltségtörténet szerves-

részeként tekinti.

Yoltairenél merészebb újító Diderot, kinek méltatásában azonban

nyíltan bevallott ellenszenv gátolja szerznket. Ez ellenszenv követ-

keztében egyáltalán azt szereti hinni Diderotról, hogy « elméletei nem
arattak sikert ». Utal arra, hogy csak a mi századunkban jelentek meg
a SaUmok, a mkritika ez els kísérletei, melyek Diderot « kritikájának

tán lényegét tartalmazzák*; s melyeket kétségkívül túlságosan magasz-

taltak korunkban, de melyek Brunetiére szerint nem egyebek mint —
Perrault nyomán — a mvészet fajainak összezavarása s így a kritiká-

nak «tulajdonkép csak megrontása*. Föltéve, de meg nem engedve,

hogy e SaUmok e szerint absolute ismeretlenek voltak saját koruk eltt,

ott vannak Diderot irodalmi kritikái, elméletei : nem hatottak-e ezek ?

Nem, halljuk, mert Diderotnak ez elméleteket megvalósító költi alko-

tásai elijeszt gyarlóságok voltak. Miként van mégis, hogy egy Lessing

örökbecsekként magasztalta tragosdiáit, s hogy regényei közül, melyek-

rl Brunetiére szót se ejt, Goethe érdemesnek találta a Neveu de

Rameau-t lefordítni ? A mennyiben eszméi mégis hatással voltak, jegyzi

meg Brunetiére, ezek csak töredékesen, az egészbl kiválva s anony-

mokká átalakulva alkottak mintegy új légkört koruk számára : de hisz

minden újító eszméi idvel ily anonymokká válnak, s a fdolog az, hogy

tényleg hatnak-e. Diderot újítása külömben ebben áll: • egyfell fel

akarta magát szabadítni a szabályok alól a természet hívebb után-

zásának nevében, — másfell még e lerázott szabályoknál is korlá-

tozóbbakat akart felállítni az erkölcsi, társadalmi hasznosság nevében.*

Diderot tehát a Boileau elvét hajtja túl, a természetutánzást. •Mind-

azonáltal jelentékeny hely illeti meg t a kritika történetében ; ha nem
is ép azért, mintha találta volna fel, mit azóta naturalismus névvel

neveztünk el, de legalább azért, hogy — ha zavarosan is — kiszólesbí-

tette a mvészetben a természet, természetesség fogalmát s meghatá-

rozását.* Ezt gyakran Rousseaunak tulajdonítják érdemül : « azonban a

mennyiben a természet imádása, st bálványozása a XVIII. századnak

eszméje, úgy inkább Diderot, mert inkább az Encyolopffidia az, ki ezt az

elmékbe becsepegtette, az elméket befogadására elkészítette s át meg
áthatoltatta vele*. De ha ez a Diderot érdeme is, Rousseau maga viszont

azért nem kevésbbé fontos alak a kritika történetében, ha nem is elmé-

letei által (nem levén czéhbeli kritikus), de praxisa által, kényszeríti

tulajdonkép arra a kritikát, hogy a maga csalhatatlanságában kétel-

kedjék; a szabályokat, melyeknek hitele ekkortájt megint absolut lett,

hitelvesztettekké tette ; diadalra juttatta a relativ fogalmát, mit Vol-

taire megakasztott fejldésében, s mit Perrault inkább még csak sejtett.
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Az irodalom nála egészen romantikus szellemben a legegyénibbnek, leg-

subjectivebbnek s nem a mindenkivel közösnek, általánosnak kifejezje

;

az írónak önmagából kell merítnie, tehát nincs többé ideális minta sem

csalhatatlan recept. Az emberek nem idomíthatok egy közös typus

szerint. Egyszersmind a képzelet jogait védi s egy Boileauval, Voltaire-

rel homlokegyenest ellenkezen tanítja, «hogy a hideg ész semmi dicst

nem hozott létre és mire sem képes a költészetben. » Diderot és fleg

Rousseau hatása azonban a század végén új életre ébred classicismus

által félbe lett szakítva, úgymond Brunetiére. Ekkortájt, minél jobban

támadja meg a philosophia az egyházi s világi hatalmat, annál ersebbé

válik az irodalomban a hagyományhoz ragaszkodás. Ez új classicis-

mnsnak képviselje a költészetben André Chénier, ki « teljességgel nem
a romantikusok legelseje, mintsem inkább a classikusok legutolsója*

volna, alapjában véve pedig ép úgy az egyik mint a másik, — a festé-

szetben Dávid, — a kritikában pedig mindenki, Laharpetól az els csá-

szárság valamennyi kritikusáig, kik mind a szabályok babonás oultusát

zik s kik közül itt se mulasztja el Brunetiére különösen kiemelni

Lemerciert, finom és szellemes észrevételekkel telt Cours-jáért, mely-

rl máshol úgy nyilatkozott, hogy « mindenféle tekintetben felette áll

Laharpenak. » De ezúttal mégis úgy véli, hogyha e visszaesés daczára

is van valami új e kor kritikájában, úgy Laharpe képviseli ezt, kit

helytelenül kisebbitnek, mert ha korlátolt volt s fogyatékos ismere-

tekkel bírtis : gazdag becses adatokban s finom észrevételekben— ugyan-

akkor, midn a classikai doctrinák legutolsó stádiumának képviselje

(a már tmeglehetsen romantikus* Marmontellel szemben, kinek roman-

tikusságáról azonban nem tudjuk meg e kötetben, hogy mibl áll), egy-

szersmind legels, ki kísérletet tesz összefügg, rendszeres irodalom-

történetet írni. Terve kétségkívül igen nagy, a mfajok szerinti osztá-

lyozás és nem idrendi tárgyalás miatt nehéz áttekintés (pedig ebben

BoBsuettl és Voltairetl tanúihatott volna!) ; de e hiányai daczára rend-

kívül fontos, mert általa a kritika, mely philologiából indult ki s aztán

exegetikussá, Yoltairerel s Diderotval ffisthetikaivá vált, Laharpe mvé-
ben, a rövid élet classicismusnak e végrendeletében, történetivé lett.

De ez újítás Laharpenál még ersen csakis formai.

A XIX. század küszöbén két frangú író Rousseau hatása alatt

lényeg tekintetében is új irányba tereli a kritikát, kikre nézve szerencse

volt elkel származásuk, mert így Mme de Staélt nem vádolhatták

jacobinismnssal Rousseau bálványozásáért, viszont Chateaubriand sem
lett kitéve annak, hogy « ízetlen papolás (capucinade) számba vegyék*

a Génié du christianismeot. Staelné, ez a korán elhalt mély elméj,

protestáns n, Brunetiére szerint annyira férfias szellem — mint máshol

mondja — hogy taz egyetlen n Francziaországban, kinek eszméit nem
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férfi sugalmazta*, a mi tán mégis túlságosan feltétlen tagadása a Schle-

gel-befolyásnak. A múlt század bölcsészetének alapján áll, a szellemi

elbbrehaladottság tanát hirdeti mint régente Perrault : «mely tant ha

Yico fejtett is ki egész jelentségében, de franczia philosophusok, Turgot

és Gondoroet tették igazán európaivá*. Annyira hisz a progrés-ban,

hogy mestereivel szemben nemcsak a kereszténységben, de a népván-

dorlásban is a felvilágosodás elbbre noozdítóját látja. Ezenfölül össze-

hasonlítás alapjára áll s míg a XVIII. század oeak azt kereste Voltaire-

rel a külföldön, a mi a franczia szellemmel megegyezettt, Staélné most

rokonságok helyett az elüt sajátságokat vizsgálja, — a faji, a nemzeti

temperamentumot. Mi több, «tán Montesquieu hatása alatti, ha nem is

teszi még egészen a társadalom kifejezésévé az irodalmat, de megsejti

már s meghatározni igyekszik viszonyát az erkölcsökhöz, törvényekhez,

valláshoz. így a relatívnak mind nagyobb tér jut a kritikában, a szem-

pont megváltozik, st a súlypont is : a kritika férdeke ezentúl az ítélet-

nek nem végzésében, hanem megokolásában fog rejleni, s e megokolást

az eddigi divat abbanhagyásával a logika s rhetorika helyett messzibbrl

8 mélyebbrl merítik. Az antikizálók és modernek vitája lép fel tehát

itt újra, még pedig irodalmiból bölcsészivé átalakult szellemben : ugyan-

csak e vita ölt vallásos jelleget a Génié du Christianisme-ban, e tszép

s nagyszer* mben, melylyel századunk irodalmi története « mindig

kezddni fog*. Ohateaubriand, ez a nies szellem, ragyogó képzelet

író, ki oly sokáig élt, hogy végre is megtagadta tanítványait, vissza-

helyezi jogaiba az érzelmek s képzelem felett a keresztény vallást,

melyet rationalismusból ép úgy mint jansenismusból számzött volt Boi-

leau. De nemcsak Boileau, hanem egyáltalán a renaissance ellen száll síkra

ezzel Ohateaubriand, ki azt bizonyítgatja ugyan, hogy egy Voltaire s egy

Eacine jellemrajzaiba keresztény elemeket vegyít, de ezzel nem változ-

tat azon tényen, miszerint a renaissance idejében valósággal modern

pogányok által inaugurált «classikai mvészet alapjában véve pogány »,

tárgyban s ideálban, 8 mint ilyen immár fogyatékosnak és hidegnek

tetszett Ohateaubriand korában. Ennek kapcsán feléleszti ChateaubriancL

a középkornak, vagyis a nemzeti múltnak hagyományát, mi által meg-

tanít külömbsóget tenni az egyes korok közt, valamint Amerikának,

melynek addig csak carricaturáját kaptuk volt Voltairetöl, exotikus

festéseivel a helyszínek közt. Így aztán arra kényszeríti a kritikát, hogy.

• oly érdemekkel számoljon, melyeknek méltatására addig úgyszólva se

súlyokkal, mértékekkel, se egyáltalán szótárral nem rendelkezett.*

Ohateaubriand hatása már észlelhet Staélnén is, mikor ez végre Német-

országról szóló mvét, «tán fremekmvét* megírja, melyet Brunetiére

nem tart sokkal avultabbnak ma mint Heinenak 30 évvel késbb Staélnó-

ellenes czélzattal írt mvét. Staélné e mben már pár lépéssel elbbre
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megy mint nagy kortársa. A német irodalomnak egyenesen tanulmá-

nyozására hí fel mint új forrásra, melybl a franczia irodalom új élet-

ert meríthet ; másfell nyíltan izén hadat a «jó ízlésnek » azaz a classi-

cismusnak, mely ellen Chateaubriand csak csendben és indirecte dol-

gozott. Míg emez egy Tassót, Miltont magasztalva Homerre és Virgilre

hivatkozik mint kiknél analóg szépségek találhatók : Staélné már azt

hirdeti, hogy vannak oly szépségek a külföldi irodalmakban, miket egy

franczia csak nehezen bír felfogni, de mik azért nem kevésbbé szép-

ségek. Staélné számára már nem létezik többé «jó ízlés », hanem csak

franczia vagy latin ízlés, szemben a teuton ízléssel ; az éjszaki s déli

költészet közti külömbséget most még behatóbban vonja meg mint

régibb mveiben ; romantikus és classikus, ókori pogány s középkori

keresztény irodalmat külömböztet meg, « Chateaubriand eszméivel ve-

gyítve a magáéit s amazoknak sokkal nagyobb jelentséget kölcsönözve

mint a milyennel eredetileg bírtak. » A kritika ezután már nem önma-

gukban, önmagukért fogja tekinteni a szellemi alkotásokat, hanem a

civilisatio amaz állapotával összefüggésükben, melynek természetes

folyományai. Igaz, hogy a kritika evolutióját egy perezre megzavarja a

romantikus költészet nagy mestere, Hugó, ki az én cultusa folytáu az

egyéni tetszés szeszélyét akarja irányadóvá tenni, másfell az eltte

Staélné által elmondott okos dolgokat saját találmányú oktalanságokkal

vegyítve azt hirdeti Staélnével szemben « iskolás argumentummal*,

hogy a szép mindenütt és mindig szép, azonegy. E zavar azonban

csak rövid ideig tart s más irányú, jótékony mozgalmak által eléggé

ellensúlyozva van.

Staelné és Chateaubriand irányában egyébiránt valami veszély

rejlett, mit századunk els negyedében, mikor még oly közel álltak az

írók a classikai kritika múltjához, okvetlenül kellett hogy érezze-

nek, 8 mi késbb, napjainkban csakugyan ki is fejldve észlelhet.

Btaélnénak mindent megérteni s így mindent élvezni igyekvése ama,

napjainkban dilettantizmusnak nevezett szellemi epicureismushoz volt

vezetend, mely a legellentétesebb dolgokat is egyformán élvezni negé-

lyezi s a nagy élvezéstl elfelejt ítélni. Viszont ama •termékenyít kriti-

kája a szépségeknek*, mit Chateaubriand ajánlt s mvelt az addigi sivár

gáncsoló, mert szabályok zsarnokságára támaszkodó kritika ellenében,

oda volt vezetend, hogy a kritikus egyéni tetszésének eladására szo-

rítkozzék, a mvészet törvényeit ép oly hitelvesztettekké iparkodjék

tenni minkké szabályai lettek, — amit a napjainkbeli individualisták-

nál tapasztalhatni, az úgynevezett •critiquepersonelle» zinél, kik nem
tördnek azzal, vájjon a tetszés vagy nem tetszés oka nem ép úgy merít-

het-e az illet mnek, a tárgynak természetébl mint a kritikus tempera-

mentumából, — 8 kik midn azt negélyezik, hogy csak rokon- vagy ellen-
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szenveikrl számolnak be, de nem ítélnek, tulajdonkép szintén ítélnek.

E tévedések eshetségének veszélyeit jól érezték 1825 tájt s ép azért az

említett nagy mesterek •nagyon is aristocratíkns kritikájába némi nyers

polgári józan ész ballasztját siettek bevinni. • A kik ezt végrehajtották s

ama nagy mesterek tanainak tévedésbe ejt részét kikerülve, a terméke-

nyít s helyesebb részt, az irodalomnak a kor társadalmával szoros össze-

függését iparkodtak minél behatóbban kifejteni, ezek : Cousin, Guizot,

Villemain, kiknek « emlékezetes eladásait* ma a Taineek és Renanok

mint olyanokat szokták becsmérelni, melyek a felsbb oktatást ragyogó, de

üres szónoki általánosságokba tévesztették 40—50 évre és így az igazi

tudományosságot megrontották. Pedig k csak « általános eszméknek*

voltak terjeszti, miként magaTaine s Benan (s tegyük oda : Brunettire)

is azok, s «az általános eszmék ha koraiak, ha önkényesek, ha hamisak

is, mindig kovászai a tudománynak, vitát keltve, ujabb kutatásokra ser-

kentve, — a tanításból pedig annál kevésbbé számzhetk, mert ez által

a tudományos kutatásnak leghatásosabb eszközétl fosztanók meg az

oktatást s így létjogában támadnók meg. » Csak elismerés illetheti tehát

Cousint, ki Staélné eszméit a Herderéivel és Sohellingéivel bvítve, ma
már általánosan elfogadott nézeteket inaugurált. így pl. ha Tainenak a

történetírás ma tosak a physiologiai mechanika problémája*, már
Cousin úgy tanítá, hogy valamely országnak physikai földrajzából a

priori megmondhatni, milyen ember létezhetik egy ily országban, mily

szerepet kell játszania stb. Cousin abban tévedt, hogy a philosophia tör-

ténete alárendelte a történelem minden más ágát: Guizot ellenben,

kit — ha a politikai ellenszenvek kihlnek - majd «a XIX. század

3—4 legkiválóbb szelleme közt fognak emlegetni*, a történet minden

ágát egymásra gyakorlott kölcsönös hatásában tárgyalta. Guizot irá-

nyában haladt a jóval kisebb tehetség Villemain, ki ismereteiben nem
elég széles kör, nem elégé alapos, ítéleteiben részrehajló, s kin érzik a

politikai ambitiók kielégítetlensége. Az irodalom s a társadalom össze-

függését a XVIII. századdal demonstrálja, melyben az eszmék voltak a

fk s az irodalom maga másodrangú szereppel bírt, s mely tehát túlsá-

gosan is bizonyító példa ; nem ismeri a XVIII. század elzményeit a

XVII. században; a felvilágosultság-korabeli irodalom központja, az

Encyclopaödia nála csak mellékesen van érintve; azt sem emeli ki,

mennyire új irodalmat indít meg Rousseau. Egyszersmind szerette a már

akkor fonnyadt flosculusokkal diszítní styljét. De kezdi meg az össze-

hasonlító irodalomtörténetírást, bár e részben már igen elavultak a kül-

földi irodalomra vonatkozó fejtegetései, s a németet meg jóformán nem is

ismerte. T ovábbá, a mi tán még fontosabb, s a mit Laharpenál még szin-

tén nélkülözünk : az egyetemes s nemzeti történet valamint az írók élet-

rajza is belevegyül nála a mvek fejtegetésébe. Természetesen valamint az
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•összehasonlító irodalomtörténetírás nála még jóval külsbb momentum s

még kevésbbé elvek alapján jelentkezik mint Hettneméi, kire Brunetiére

mint Yillemain kiegészítjére utal, — ép úgy a küls tényezk hatása,

a politikai s társadalmi összefüggés nem elég részletes és szoros nála,

az életrajzi elemek inkább csak érdekkeltésre vannak szánva. Mégis

nagy haladás Laharpe után : itt válik a kritika igazán történetivé. A m-
vek itt már nincsenek úgy osztályozva vagy épen lajstromozva mint a

múzeumokban a képek, hanem egymásra gyakorolt hatásukban, összefüg-

gésükben, az eszmékkel s erkölcsökkel együtt járó fejldésükben, szóval

az egész század egyetemes történetének keretében vannak elénk alítva.

—

Említsük meg végül, hogy Yillemain kapcsán két írót érint mellesleg

szerznk, kik közül az elst igen igazságtalanul lenézi s midössze Vilie-

main korlátolt utánzójaként tekinti, holott Yillemain mindenféle tekin-

tetben avultabb és felületesebb : ez Saint-Marc Girardin. A másikat

viszont igazságtalanul magasztalja, a kritika evulutióján kívül jelöl ki

neki helyet, mint a ki tán hnegelzte korát s a mi korunkat is : ez

Nisard, kirl rég el van ismerve,*) hogy Laharpe irányához visszatérést

jelent, s ki iránt Brunetiére rokonszenve tán a XVII. század közös cul-

tusára s bizonyos egyéni sajátságokra vezethet vissza.

A Yillemain kritikai irányában rejl csirák közül a legjelentéke-

nyebbeket a kritika evolutiójának legtekintélyesebb, legeredetibb alakja,

Sainte-Beuve fejlesztette ki egész teljükben, ki Yoltairenél is többet írt,

a nélkül, hogy Voltaireként ismételte volna magát, — a tudás minden

fajához hozzá szólt s írói pályáját nem cserélte fel politikaival mint

eldjei. Kiváló hatással voltak rá Thierry, ki már a társadalmi intéz-

mények 8 korszellem helyett mélyebb ethnographiai alapot keresett, a faji

jellemvonásokat kereste az irodalomban, — Michelet, ki földrajzot,

geológiát, physikát vitt be a történetírásba, s egy-egy íróban nemcsak a

kortársak össszegezdését, de az illet vidéknek talajalakulását is

látta. Továbbá Fauriel, a német criticismus, az újonnan feléledt phv-

siologia stb. Pályája több korszakra oszlik, de mindegyiken megérzik,

mennyire bántotta t saját els költi kísérleteinek kudarcza, a nagy

írók iránt érzett irigysége, mi t másodrangú tehetségek magasztalására

készteté. Már a Globe idejében, az romantikus korszakában kezddik

a kritikus szereplése nála, de ez inkább a romantika mint a kritika tör-

ténetébe tartozik. Majd Villemain nyomain haladva megtalálja igazi

útját, s a mit Villemain még csak homályosan kör vonatozott, megteremti

az életrajzi kritikát, az arczképfestést, az ismeretes mozaikrakó modor

-

*) V. ö. pl. Scherer és Weiss bírálatait irodalomtörténetérl. (Étu-

des sor la littérature contemporaine I. és Essaia sur l'histoire de la litt.

francaise. Paris 1865.)
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ban : azt keresve a mben, miként tükrözdnek benne az író physicai saját-

ságai, hygieniája, temperamentuma, családja, st faja, származási helye,

életmódja, — miként gondolkozott az író a szerelemrl, vallásról, m-
vészetrl, a mindennapi élet tényezirl stb. (V. ö. D'Haussonville.)

A szellem legfensbb életét így az ember legintimebb magánéletével

együtt, növekv lélektani éleslátással vizsgálta, s így kiszélesbítette a

kritika szemkörét 8 megnagyobbította tárgyát. De bármily finoman

elemezett, commentált s esetleg dicsért is, módszere csak oly dilettan-

tismns volt, mely nem concludált, nem bírván szilárd elvvel, melyre

támaszkodjék. Ez elvet Port-Royal történetének, 3 bámulatos mvészi

alkotásnak, írása közben teremtette meg magának Sainte-Beuve, arra

a meggyzdésre jutva, miszerint vannak szeÜemcsaládok bizonyos

rangfokozattal. A Causeries du Lundi aztán így megkezdi az «elmék

természetrajzi történetét j, «abból indulva ki, miszerint ugyanazon álta-

lános vonások a végtelenig combinálódnak s az egyes szellemek közt

mutatkozó analógiákat s eltéréseket kell szabatosan meghatározni, mo-

nographiákat készítve, melyek adalékaiból aztán idvel «a nagy szellem-

családokat megismerni és determinálni lehessen*. A piogramm nagy-

szer, bár Sainte-Beuve nem is hajtotta végre 8 akárhányszor csak in-

discretioszeretétének volt ürügy. A Nouveaux Lundisben azomban már
e programm megvalósítóinak f tévedései ellen harczolhatott. Az ellen,

hogy a kritikát csak egyéni rokonszenvek s nézetek tolmácsolójának

vegyék, holott annak ép úgy fölül kell emelnie bennünket egyéni Ízlé-

seinken mint a morálnak ösztöneinken, érdekeinken, s a természettudo-

mánynak ember voltunkon. Az ellen, hogy a kritika csak történelmi

documentumokat lásson a mvekben, nem tördve sem am okozta

gyönyör minségével, sem az író egyéniségével, a mit Sainte-Beuve min-

dig s tulajdonkép búvárolt, — nem tördve továbbá azzal, a mi az illet

írót egyetlenné teszi a maga nemében és korában, sem pedig a forma

mvészetével.

Sainte-Beuve programmjának megvalósítója Taine, kinél • Hegel

óta tán senki se hozott forgalomba több új, suggestiv és provokáló esz-

mét; a korunkbeli gondolkozók közül egynek hatása se volt* szélesebb

s intensivebb, még ellenfelei sem menekültek alóla : «azon bvös eszme-

paloták közül, melyekben hajdan a nagy metaphysikusok szelleme sze-

retett bolyongani, kevés van ily rengeteg nagy s ily szóp.» Eleinte a

német metaphysikának, majd a franczia positivismusnak hódolt, ujab-

ban az angol naturalismus hive : Angolország • túlságos csudálása tán

több ízben kárára is vált nála a történetíró s a kritikus pártatlanságá-

nak.* (Bizonyára nem a Popé, Tennyson, Thackeray stb. igazságtalan

kisebbítése igazolja Brunetiére évadját!) A külföldi irodalmak általában

nagy hatással voltak rá, valamint ezek genialis búvára Scherer, kit csak
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azért emlit fel így s itt Brunetiére (holott egy Montégut nevét is ép úgy
említhette volna), mert nem mellzhette, s mert személyes ellenszenvé-

nek az ily felemlítési mód felelt meg legjobban arra a czélra, hogy szól-

jon Schererról s mégse mondjon róla semmit : míg annál melegebben

méltatja a kritika történetében csak igen mellékes szerepet játszható

Benannak befolyását a maga orientalismusával s race-elméleté vei, a

philologiai s lélektani elemzésnek ez állítólagos végs fokával. Végül

a természettudományok, fleg a physiologia s természetrajz fejldése

képesítette Te inét arra, hogy valóban megírja «az elmék természetrajzi

történetét*, a mi Sainte-Beuvénél még csak sejtelem, illetve pusztán

metaphora volt,— és pedig a Sainte-Beuve által még elismert emberi sza-

bad akarat teljes mellzésével. Irodalmiból most már egészen tudomá-

nyossá lesz nála a kritika, eltte minden m csak kortörténeti documen-

tum lesz. Azt tanítja, hogy egy-egy kor történetében minden jelenség

szervesen összefügg egymással s egy közös nagv eszmének több oldalról

illustratiója csak. Azzal nem tördik, mennyi e jelenségek közt az egymás-

sal ellentétes, melyek azért mégis mind a kor szellemének kinyomatai,

s hogy minden jelenség, minden m csak ép esetleges, általános s nem
egyedi, de valósággal anonymszer sajátságai révén függ össze korával,

nem pedig legbensbb lényege által, mert emez mindig valami unicum, a

többi másban nem található, mint ezt Sainte-Beuve is kifejtette. Taine

is érezte ezt, s ép ezért keres minden írónál bizonyos « uralkodó jellem-

vonást •, melynek aztán jóval ridegebb fontosságot tulajdonít mint ma-

guk a zologusok, egy Agassiz vagy Milne Edwards tulajdonítnak az ilyen-

nek, 8 melynek még nagyobb baja, hogy nemi vagy faji tulajdonság

levén, nem világítja meg ez egyedeknek egymás közti külömbségét.

• Taine tehát elismerte az általános paychologia alapvet elemeit a

a*zon befolyások alatt kezdte tanulmányozni változásaikat, miket a hely,

a környezet s az idpont gyakorolnak rá.i Legillusoriusabb e tényezk

közt a faj, melynek jellemvonásait a környezet idvel át is alakítja,

s melynek hatását ma már egyenesen tagadja az evolutio tana ; csak

Spinozára, erre a portugall zsidóra kell gondolnunk, kinél nagyobb méta-

physikus nem létezett, pedig a sémi faj nem rendelkezik metaphysikai

képességgel, — vagy Shaksperere, kirl azt mondogatják, hogy Franczia-

országban nem születhetett volna, holott ma némely angolok kelta

származásúnak vitatják. A környezet befolyása sem feltétlen : mennyire

elientállhatni ennek, bizonyítják a hollandi festk, kik egy nap se fe-

küdtek le, hogy az ágyú dörgését ne hallották volna, s mégis mindig

békeélet genreképeit festették ; különben a természettudósok e pontban

sem oly ridegek mint Taine s elismerik, hogy a müieu saját követelmé-

nyeinkhez alkalmazkodik, módosul. A müieu hatását nem tagadja ugyan

feltétlenül az evolutio tana, de igen csekélyre szorítkoztatja : annál
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inkább elismeri azonban az idpont, a moment hatásának fontosságát s

Taine tanainak minden esetre ez a legmaradandóbb része. Igaz, hogy

ebben is aztán oly túlságig ment, miszerint minden m t csak mint

kortörténelmi adalék érdekelte, pedig az irodalomnak nemcsak mint

a társadalom kifejezésének van létjoga, hanem ép oly önálló létjoga van

mint magának a társadalomnak, a vallásnak. A költk s mvészek nem
krónikákat akartak írni mveikkel, hanem bizonyos ideál, a szép meg-

valósítására törekedtek, miként bennünket is mvük olvasása közben

nem az érdekel els sorban, mily kedélyállapotát találhatjuk meg benne

X. Leo vagy Pericles egy kortársának, hanem mennyi van benne saját

gondolatainkból s érzéseinkbl, vagyis minmagunkból. Mind e közben

pusztán constatálásra szorítkozott Taine, legalább így állítá, bár ez

nála is ép úgy csak negélyezés mint a természettudósoknál : valamint

ezek a nagy természet vizsgálása közben hymnusokra ragadtatják ma-

gokat a természet csudáiról, ép úgy Taine is vagy magasztalt vagy pedig

elitélt, de mindig itélt. Késbb, mikor az École des beaux árts tanára

lett, belátta, hogy ennek nyílt bevallása ell nem térhet ki s miként

mestere tette volt, is bizonyos elvi támaszpontot keresett, , ki addig

oly megvetéssel illette az elzetesen fölvett elvekbl kiinduló régi aesthe-

tikát, bizonyos rangfokozatot állított fel most, melynek értelmében

valamelym értéke a benne rejl jellemvonások « állandóságától s álta-

lánosságától* függ, a mint ezt hajdanában maga Boileau is tanította már.

Függ továbbá a jellemvonások •jótékonysági fokától* . Mert Taine, ki

régebben azt hirdette, hogy a mvészre nézve szép és rút, kártékony és

jótékony nem létez dolgok, most másik végletbe csapva összezavarja a

morál 8 a mvészet köreit, Dickenst Shakspere, Richardsont Balzac fölé

helyezi. Ez betetzése sasthetik ájának a mvészet ideáljáról tartott el-

adásokban, melyek kritikai pályájának végpontját képezik, minthogy az-

óta a történetírás terére tért át. «Nem csudálkozhatni tehát eléggé azon,

hogy Taine nevére és mveire mernek hivatkozni azok, kik azt állítják,

hogy a kritikának nem kell tördnie a mvek szépségével, csak jelentsé-

gével kell foglalkoznia.* (V. ö. CHtique scientifique, Nouvelles Questions.)

Taine a kritikát Geoffroy Saint-Hilaire és Cuvier tanaira alapította

volt. Brunetiére kedvenczei, Darwin és Haeckel eszméi segélyével szándé-

kozik helyébe egy ujabb, helyesebb elméletet alapítni. Ezt fogjuk találni

eladásainak negyedik kötetében, melyet a jöv év végére, illetve 1892

elejére igér : a most decemberre ígért 2-ik kötet a mfajok evolutiójá-

nak törvényeit fogja fejtegetni, az azután megjelenend 3-ik pedig egyes

mfajok fejldésének s tönkremenésének, illetve átalakulásának történe-

tével fogja eme törvényeket illusztrálni. A ki e kötetek tartalma fell

bvebb felvilágosítást óhajt, megtalálhatja a most ismertetett kötet

bevezet részében. Nem rendelkezem térrel részletesebb megbeszélésükre,
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bár ettl, ha a discretio is erre nem kötelezne, nehezemre esnék tartóz-

kodni.minthogy elég szerencsés voltam az említett eladásoknak rendes

látogatója lehetni a mnlt tanévben Parisban. Ez ismertetés írása köz-

ben mindig elttem állt a nagynev, férfikora delét él conférenciernak

elegáns barna alakja, a pince-nez üvegén keresztül ooncentráltan ha-

toló éles tekintetével, ajka körül azzal a sarkastikns metsz vonással,

disztingváltan élénk gestioulatiójával, átható hangjával s kissé dogma-
tikus modorával, fényes dialektikájával, melyre széleskör ismeretei

képesítik, s mely oly tekintélyessé, st rettegetté teszi tollát s melyben
tán csak a szív s a képzelet hevének hiánya ha érezhet.

Haraszti Gyula.

VÉGSZÓ*) AZ «ÁGIS.-KÉRDÉSHEZ.

Lázár Béla dr. e «Közlönyt múlt havi számában megkísérti

védelmezni az Ágis-kérdésben elfoglalt álláspontját, igyekezvén az el-

hamarkodottság vádját, melylyel öt nem ok nélkül s minden személyes

él mellzésével illettem, reám visszahárítani. Magát a kérdést — s

csakis ezt — elég fontosnak tartom arra, hogy még egyszer s végleg

leszámoljak Lázár nézetével.

A szóban forgó drámák vizsgálatából levont eredményként els

sorban én abbeli meggyzdésemet fejeztem ki, hogy Bessenyei ismerte

Gottsohed Agis-át. Erre nézve bizonyságul felemlítem, hogy Bessenyei

darabjában van egy szerepl személy — Agiaris, — mely Gottsohednél

igen, de Plutarchusnál nem fordul el ; említettem továbbá Bessenyei

darabjának egyes jeleneteit, melyek — bár csak körvonalaikban — em-

lékeztetnek Gottsohed Agisának hasonló jeleneteire. E helyek felsoro-

lásánál óvatosan jártam el, csupán « hasonlóságot •, ^nagyjából való

megegyezést* emlegetve. Mást nem is tehettem, de az adatok összessé-

gükben így is eléggé meggyznek arra nézve, hogy Bessenyei Gottsched

feldolgozásában ismerkedett meg Ági8-a tárgyával. Az • igazándi • és

•nem igazándit Gottsohed-hatás finom megkülönböztetésének myste-

rinmaiba nem merültem akkor sem s ma sem háborgatnak.

Külömben azt Lázár is majdnem bizonyosnak tartja, hogy Bes-

senyei ismerte, illetleg látta Gottsched darabját s megengedi azt is,

hogy egyes külsségeket átvett Gottschedtl, de ragaszkodik abbeli

nézetéhez, hogy Bessenyei visszanyúlt a forráshoz s Plutarchus alapján

dolgozott.

*) Legyen Í6 már vége. Szerk.
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Hogy mi szükség Plutarchusnak külön forrásúi felvételére, mikor

constatálva van, hogy Bessenyei Oottschod Agis-át ismerte s a miben

PlntarohusFal egyezik, mind feltalálható Oottschednél is t nem tudom
megérteni. E fölvétel csak úgy volna indokolt, ha bár csak egyetlen,

Akármily kicsiny mozzanatra nézve kétségtelen megegyezést találhat-

nánk Bessenyei s Plntarchus Agis-a között szemben a Gottsched-féle

darabbal. Ilyen pedig nincs egy sem ; mert azzal, melyet felemlít, Lázár

bizonyára csak tréfálkozni akart. Hisz Agis történetének egyik f motí-

vuma a szegénység elnyomása a gazdagok által, s errl ne lenne szó

-Oottschednél ? Ott van mindjárt az els felvonás els jelenete, hol Agis

ezeket mondja:

tlch will in Spartens Staat Lykurgens Zucht erneuen,

Der armen Bürger Noth und Ungemaeh zerstreuen,

Dem Beichen Einhalt thun, der alles unterdrückt,

Was arm und elend ist...»

íme Bessenyei « községet kínzó nagy uzsorásai • !

Én czikkecakémben sorra vettem Plutarchus elbeszélésének mind-

azon mozzanatait, melyeket Oottsched elhagyott, s constatáltam, hogy

ezekre néz re nincs külön megegyezés Plutarchus és Bessenyei között.

Ezzel szemben Lázár magyarázni igyekszik, miért mellzte Bessenyei e

mozzanatokat ? Nos, ez igen hálás, szép thema lehetne abban az eset-

ben, ha tudnók már eleve, hogy e részleteket Bessenyei tényleg mel-

lzte; de kérdésünk eldöntésére nézve fejtegetése teljesen irreleváns.

Itt számba csak az jöhet, hogy Oottscheddel szemben Bessenyei és

Plutarchus tényleg nem mutatnak külön megegyezést. Ezt állapítottam

meg én, nem diadalérzettel s nem azért, hogy ezt a következtetést von-

jam le belle: ime, tehát (1) Bessenyei Plutarchust nem olvasta, hanem
tárgyilagos nyugalommal s azért, hogy eredményként kimondhassam :

ime, nem bizonyítható be, hogy Bessenyei Plutarchust olvasta! — Nyil-

ván való, hogy itt Lázár maga követ el logikai kocsintást az én

kontómra.

A dolog tehát Lázár védekezése után is így áll : nem bizonyítható

be, egyetlen nyom sem utal arra, hogy Bessenyei Plutarchus Agisát

olvasta, de constatálható magából darabjából, hogy öottschedét ismerte

;

a végkövetkeztetést t. olvasómra bízom annak megítélésével együtt,

igaza van-e Lázárnak, ha megmarad régi felfogása mellett, hogy t. i.

Bessenyei Plutarchus alapján dolgozott s hogy Oottschedtl darabja

látása alapján csak egyes külsségeket vett át.

A mi engem illet, vallom régi nézetemet, hogy Bessenyei Agisa

szabad átdolgozása a Oottschedtl vett anyagnak, s azt hiszem, az iro-

dalomtörténet véglegesen e nézet mellett fog megállapodni.

Bindkr Jen.
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Dr. NÉMETHY G. ÚR KRITIKÁJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE.

VergiliuBomban olyan segédeszközt akartam nyújtani a tanulók-

nak, melynek segítségével rövid id alatt alaposan és értelmesen készül-

hessenek el a feladott leczkébl. — A legnagyobb gonddal és lelkiisme-

retességgel dolgoztam mvemen, hogy a kitzött czélnak megfeleljen.

A kritika csak a fordítást mondja sikerültnek, a Függeléket pedig több

szempontból szerfölött hiányosnak. Ha munkámat nem a magam pén-

zén adtam volna ki, mint a Köpesdy-Tóth-Szilasi triummagistratus,

nem válaszolnék a szerfölött hiányos kritikára, de mivel személyem a

szellemi tekinteten kívül anyagilag is van érdekelve, ez egy okkal több,

hogy kimutassam, mire nem terjesztette ki a kritika figyelmét.

Vergiliushoz praeparatiót Tóth tanár úr készített, teljes szótárt

Dávid István és dr. Fodor Gyula úr írtak, melyet Nómethy úr e Közlöny

októberi füzetének 614—615. lapjain ismertet és a kartársak szives

figyelmébe ajánl. Némethy úr azt mondja Yergiliusom kritikájában,

hogy ha akár a Dávid-féle irányboz, a ki a • Tanulók könyvtárát* szer-

keszti, akár a Köpesdy-féle irányhoz csatlakoznám, a mostaninál haszna-

vehetbb segédkönyvet adnék. Megbocsátja nekem Némethy úr, ha

egyik irányhoz sem csatlakozom, mert a magam irányát ép oly jónak,

st sok tekintetben még jobbnak találom.

A Dávid-féle irány a Freund praeparatióit követi, annak jó oldalai

nélkül, nem alkalmazkodván a hazai viszonyokhoz ; és az egészrl, ha

jól emlékszem, Várkonyi Endre tanár úr a Phil. Közlönyben azt írta,

hogy vásári munka : állításának megczáfolására senki sem emelte föl

szavát. A «Tanulók könyvtárába* dolgozott Némethy úr is: lefordította

Xenophon és Cicero egyes mveit, de bátran lehet mondani, hogy ez

az egész t Tanulók könyvtáráénak egyedül sikerült része.

A Köpesdy-féle irány hibáira e közlöny novemberi füzetének

709—710. lapjain dr. Pruzsinszky úr mutatott rá alaposan. Szavai így

hangzanak: (a tanulónak) « végig kell böngésznie mind az öt szakaszt,

st nem egy tanuló tán azt sem fogja tudni, hogy ezt vagy azt a nehéz-

séget melyik csoportban kell keresnie, hogy a kívánt felvilágosítást

nyerhesse. Ugy tetszik nekem, hogy az ilyen praparatiók a könnyen ke-

zelés és hasznavehetsóg szempontjából csak nyerhetnének a tanuló

kezében, ha az összes magyarázatok szintén sorról-sorra párhuzamosan

haladnának a szöveggel*. — Lejebb folytatja: «Az egyes szavakra nézve

is volna ellenvet megjegyzésem. A fneveket és igéket ugyanis köze-

lebbrl kellene jelezni, amott mellékelni kellene a nemet, itt pedig az

averbo-t. Részemrl egyenesen bajnak tartom, ba a fiú pl. egymásmel-

lett látja minden közelebbi meghatározás nélkül a fiatus* és cmalus»
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szavakat és ezekrl csak azt látja a prseparatióban, hogy amaz «a hajó-

oldala*, emez pedig «árboczot» jelent.* (Latus 3. széles; latus, 6ris, s^

oldal 2. málus 3. rossz, malus, i, hn. árbocz és malus, i, nn. almafa.

D. K.) Továbbá így folytatja Pruzsinszky úr a 710. lapon: «A köze-

lebbi meghatározás a szerznek csak egy tollvonásába kerül, a tanuló

pedig meg lesz kímélve a felületes tanulástól. Vagy hogyan lesz képes

t szerint vagy conjugatió szerint megkülönböztetni az egymás mellett

álló igéket, mint : remugit, involvit, concutit stb. Némi veszélyt látok

továbbá abban, hogy az úgynevezett kifejezések minden magyarázat és

átmenet nélkül egyszeren a legszabadabb fordítással vannak vissza-

adva: itt czélszer volna mellékelni az illet latinos szólásmódnak

eredeti, ha nem is szószerinti, de legalább megközelítenh fordítását.

»

Ebbl láthatja a tisztelt olvasó és a kritikus úr is, hogy miért

nem vagyok hajlandó ehhez az irányhoz sem csatlakozni, és azt is látja,

hogy a mit Pruzsinszky úr a Köpesdy-féle prseparatiókban kifogásol és

mint hiányt constatál, az én prsaparatiómban annak ellenkezje van,

vagyis minden bven és világosan meg van magyarázva. Az prropa-

ratiójukra aztán ráillik, hogy szerfölött hiányos. Itt kötelességemnek

tartom kiemelni, hogy az említett hiányok daczára is, a Szilasi úr pro-

paratiója különös figyelmet érdemel. — A másik kett, a Liviushoz és

Vergiliushoz írt praeparatiók alig érik el a Bartal-Malmosi és a Pir-

chala-féle jegyzetek magaslatát. Mert nézzük a Liviushoz írt prsepara-

táót ; már az els lapon ezt találjuk : difiért, elodáz ; servat, meghagy.

Biz ez szerfölött hiányos. Odia többes szám egyes szám helyett ! ? Beh
sokat nyer ezzel a tanuló ! Tán ezt kellene mondani : többes szám, mert

két félrl van szó, a rómaiakról és a carthagóiakról. Altaribus többes

szám egyes helyett. Ez egyenesen tévútra vezeti a tanulót. Azt kellett

volna írni : ezt a szót a klasszikus írók mindig csak többes számban

használták. — Lássuk az úgynevezett kifejezéseket, a 9-dik lapon:

*miraé artis in soüiátandü gentibus— fuerat: csodálatos ügyesen tudta

felbujtogatni a népeket*. Szerintem föl kellene használni az alkalmat és

a hol a latin és a magyar kifejezés fedik egymást, majdnem szóról -szóra

fordítani. Én így adnám vissza : csodálatosan ügyes volt a népek fel-

bujtásában.

Nézzük most a reáliákat ; a 18. lapon a többi közt ez áll : custodiae :

rök a tábort körít sánczokon ; stationes: rállomások a tábor kijá-

ratainál. Hisz ez inkább a szóknak csak synonymicus magyarázata. Én
Némethy úr kritikájának hatása alatt fáradságot vettem magamnak és

ilyen szempontból vizsgálván át Yergiliusomat háromszáz nyolczvan-

három (383) szót találtam, mely ilykép van megmagyarázva. — Ugyan-

csak a 18. lapon ez áll : lagus: a mai Tajo spanyolországi folyó (jó lett

volna a kiejtését is kitenni ; Tajo, ejtsd : Tahó.). A liviusi praeparatióban

Digitized byGoogle



NÉMETHY GÉZA BÍRÁLATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE. 49

elforduló Tague-féle reáliához hasonló reáliákat én is nyújtok és pedig

6ok helyen sokkal részletesebbet és világosabbat, összesen 46 helyhez.

így az I. énekben a 16. verssorhoz : colo igénél, 49. ara, 68. penates, 79.

accumbo, 86. Africus, 101. scutum, 195. cadus, 131, Zephyrus és Eurus,

177. arma Cerealia, 215. Bacchus, 267. cognomen, 282. togatus, 337. co-

thurnus, 394. ales, 449. foris, cardo, 460. Pergamwm, 475. puer, 480.

peplum, 505. testudo, 648. jjaüa, 651. Hymen, 686. Lyaeus, 701. Ctem,

726. átrium, 744. Hyades. — AH. énekben : 55. Argolicus, 1 15. adytum,

122. raíe«, 133. ritta, 146. manica, 175. parma, 226. Tritonis, 311. Ftd-

cawttó, 313. íufca, 430. infvla, 441. testudo, 469. vestíbulum, 482. fenestra,

577. Mycenae, 601. Tyndaris, 646. iactura septdcri, 693.intonuit laevum,

800. deducere.

Tehát, jóllehet én 46 helyen a reáliát, 196 helyen a kifejezéseket

és 383 helyen a szókat synonymice megmagyaráztam, mégis Némethy úr

csodálatos módon azt állítja, hogy szógyjteményem nem biztosítja a

tanuló értelmes elkészülését ; — ellenben a Köpesdy-féle preparatiók,

melyeknek nagy hibáira és hiányaira Pruzsinszky úr helyes gyakorlati

érzékével alaposan rámutatott, dr. Némethy úr szerint elsegítik a

tanuló tudatos elkészülését ! ! — Minthogy én a tisztelt kartárs urak-

nak 80 példányt küldtem széjjel, hogy alkalmuk legyen személyesen

gyzdni meg munkám minségérl, most soraim olvasásakor elvehe-

tík, hogy szavaimnak a tényekkel való egyezésérl meggyzdhessenek.

Hogy Némethy úr, talán másnem nagy elfoglaltsága miatt, m-
vemmel csak felületesen foglalkozott, kitnik abból, hogy kritikájában

13 szempontot hagyott figyelmen kívül. Nem beszélt:

1. A munka tiszta, szemet kimél és hibátlan nyomásáról;

2. az olcsóságról (11 ív csak 90 kr.), mert én nem az anyagi hasz-

not néztem els sorban, hanem a deákok érdekét

;

3. az idmegtakarításról, melyet a tanuló mvem használatával

elér, a mennyiben minden szükséges dolog együtt van

;

4. a hosszúság és rövidség pontos megjelölésérl, a mi a helyes olva-

sást elsegíti és biztosítja

;

5. hogy afneveknél ki vem téve a genus, a mi a declinálást köny-

nyíti

;

6. hogy az igéknél ki vm téve a perfectum és supinum, a mi a

conjugálást könnyíti

;

7. a/ó- és mellékneveknél és az igéknél ki van téve zárójelben az

etymon, a mi a szótanulás t könnyíti, támogatván a memóriát

;

8. a vonzatról igéknél, mellékneveknél (gen., dat., aoc, abl.)

;

9. arról, hogy ki van téve, hogy valamely szó csak költknél for-

dul el, vagy bizonyos értelmi színezéssel vagy átvitt értdemben csak a

költk használják;

Fhilologiai Ködöny. XV. 1.
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10. hogy a szóknál adom az eredeti, áthidaló és leghátul az awtor

által használt jelentést

;

1 1. hogy 46 helyen az okvetlenül szükséges reáliákat adom (mely

pont azonban kibvítend)

;

12. hogy 196-nél több kifejezést megmagyarázok ;

13. hogy háromszáz nyoLczvanháram (383) szót synonymice meg-

magyaráztam, a mi múlhatlanul szükséges az író gondolatainak alapos

és helyes megértésére.

Ha dr. Némethy úr mindezt figyelembe vette volna, nemcsak a

fordításra, hanem a • Függelék* -re is kedvez bírálatot mondott volna.

Hogy irányom egészen helyes, bizonyítja ezt egyrészt dr. Pruzsinszky

úrnak a Köpesdy-féle praparatiókra mondott Ítélete, másrészt a Fleck-

eisen által szerkesztett Neue Jahrbüoher 10. füzetének 531. lapján olvas-

ható sorok, a többi közt : • . . . dass nvr durch lectüre sprachgefüM erzeugt

und genáhrt werden kann, nicht durch noch so eifriges betreiben der

grammatik, sowie dass vielfach im lateinisohen und griechischen gar

zu wenig gelesen wird» .... «reichliohes und flottes lesen, wáhrend

dessen der lehrer nwr da, wo es wirklich der mühe tohnl, auf

eigenthümliohe formen, sátze und gedankenverbindungen usw. auf-

merksam maohe*.

Most pedig, miként mvem elszavában, újból ajánlom munká-

mat a tisztelt kartársak figyelmébe és jóindulatába, hogy esetleg a EL

kiadásnál a reáliákról bvebben gondoskodván, a tanulók kezébe helyes

irányú és kifogástalan segédkönyvet adhassak.

Zombor. Daniklovios Kílmán.

HAZAI IRODALOM.

Poétika és poétikai olvasókönyv. Szerkesztette Riedl Frigyes. Buda-

pest, 1889. Lampel Róbert 218 1. Ara 1 frt 40 kr.

Sietek mindjárt megmondani, hogy e könyvet a Gregussé mellett

legjobb költészettanunknak találom. A többivel való összehasonlítást

egyszeren mellzve, e kett közt abban látom a különbséget, hogy

Greguss mvének irodalmi értéke, Riedl könyvének pedig iskolai hasz-

nálhatósága nagyobb, a mint hogy Greguss irta költészettanát, Riedl

pedig szerkesztette a magáét. Gregussnál az elmélet nagyrészben eredeti

tanulmányok gyümölcse, s azért könyve az alapvet mvek közé tartozik

;

Riedl eklektikus, a ki csak a feldolgozásban eredeti, de iskolai szem-

pontból tán még jobb, hogy könyve nem alkotja egy egyéni rendszer
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kiegészít részét. Qreguss mvének tárgyalása sokkal elvontabb és szak-

szerbb, úgyszólván deduktív, mely a történelmi felfogást majdnem

kizárja ; azért a mfajok történelmi kifejldése nem is részesül nála

kell figyelemben, mit pedig a tantervi utasítások méltán megkívánnak.

Biedl könyve mind e pontokban ellentéte a Gregussénak, a többi poéti-

kákat pedig irodalmi értékre nézve is felülmúlja.

Riedl újító eleme, ki már Bhetorikájában is szakított a hagyomá-

nyos tárgyalással, felforgatta a régi cbablonokat, induktív módszert

alkalmazott és az elméletet a lehetségig redukálta. Poétikája is újítás-

sal van tele, bár nem az elméleti anyagra, hanem a formára nézve.

Legszembetnbb újítása az, hogy a rendszeres poétika eladását

induktív alapra helyezi s az elemzett példákból vonja el a kis terjede-

lemre szorított elméletet. Kérdés ugyan, nem lenne-e czélszerfibb már a

VII. (illetleg a VI.) osztályban inkább rendszeres mint módszeres köl-

tészettant használni s az összefügg eladás gyakorlását nem hagyni

egészen a legfels osztályra ; azonban e könyvben a módszeres feldolgo-

zás oly diszkrét, hogy megkedvelteti magát és nem válik émelygssé,

mint annyi módszeres könyvben.

8 én az inductio alkalmazásánál fontosabbnak tartom azt a má-

sik újítást, hogy e poétika sokkal reálisabb az eddigieknél, nem az elmé-

leten lovagol, hanem praktikus szempontokra ügyel, az általánosítást

könnyedén elvégzi s ismét konkrét tárgyakra tér ; elevenebb hangjával,

frissebb színezetével, bizalomkelt alkalmazkodásával pedig közvetlenül

a tanulók szelleméhez és szivéhez férkzik. Mindenesetre meglátszik a

mvön, hogy «az iskolában készült, azon szellemi kölcsönhatás alatt,

mely érdekld tanár és figyelmes tanulók közt fennáll ».

Biedl a megmagyarázásban valódi mvész. Szemes találékonyság-

gal tudja fölfedezni azon pontokat, honnan az elmélet a legkönnyebben

közelíthet meg ; kiinduló pontjai természetesek, példái szemléletesek

és meggyzk. Az ízléses és ügyes magyarázatnak számos példáját

lehetne idézni, talán minden lapról. Vonzóan van megírva a fenségesrl

szóló szakasz s idevágó példái (Szózat, Fohászkodás, Tátra, Imre király,

Toldi) szerencsésen vannak a magyar tanuló ismeretköréhez választva.

Több újszer s érdekes vonással van kiszínezve a monda tárgyalása,

úgyszintén a verstani bevezetés ; egyszeren és szépen írja le a népköl-

tést ; sikerültek az eposzról és a népeposzról, valamint a leíró költé-

szetrl szóló részletek, bár az utóbbinál a Lessing törvényének fontos-

ságát jobban ki lehetett volna emelni ; világos végül a jellemzés meg
az eszményítés magyarázata.

Az elmélet anyagát is máskép osztja be, mint az iskolai költé-

szettanok általán ; sok alkalmatlan terhet kidob és sok újabb vívmányt

fölvesz. Egyáltalán Biedl modern író, ki halad a korral s a szakkutatás
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újabb eredményeit fölhasználja. A külföldi szakírók közül Taine-t ós

Schopenhauert vallja mestereinek, s bár a poétikai vizsgálódás amaz

újabb mozgalmaitól, mely Feohnerrel párhuzamban Soherer és Viehoff

költészettanaiban kísérletez, távol tartja magát, de a magyar poétikai

irodalomnak legújabb jelenségeit is értékesítette. Czélszer újítás (Gre-

gnss után), hogy a bevezetésben röviden bemutatja a mvészeteket.

Nézetem szerint nem is volna szabad a középiskolából mvészettani

alapismeretek nélkül szárnyra bocsátani ifjainkat, hiszen az általános

mveltségnek kevés fontosabb kelléke van ennél, és mostani tantervünk

mellett csak a poétikával kapcsolatban lehet ez ismeretek nyújtására

alkalmat találni. A mvészetek körében okoskodva, eszmélteivé kalauzol

Riedl is, mint Greguss. de a sok osztályozás helyett termékenyebb

munka lett volna az egyes mvészeteket behatóbban leírni. Am végén

a festészet és szobrászat külön és érdekes tárgyalásban részesül ugyan,

de a függelék a többi mvészetek rövid ismertetésének már nem adott

helyet. Érdem az is, hogy a világirodalom sok kiváló termékének tar-

talmi kivonatát adja. Szépen ismerteti az ind drámát, a görögök drámai

költészetét, elmondja Sophokles és Aristophanes néhány fbb darabjá-

nak meséjét, a görög dráma fsajátságait összefoglalja s egy csinos sza-

kaszt az újkori dráma történetének, egy másikat a magyar szinköltészet

fejldésének szentel.

Ezek a könyv fbb újításai. De nekem úgy tetszik, mintha az újí-

tással járó felforgatásnak meg az újító sietségének nyomai meglátsza-

nának e munkán s mintha a gondolatok rendszerezdése nem ment volna

végbe teljesen. Az anyag kétségkívül igen jó, megérdemli a tökéletesí-

tést, a könyv pedig a javított új kiadást. A szerz javító munkáját kívá-

nom elsegíteni következ észrevételeimmel, megjegyezvén, hogy Beöthy

Zsolt jeles bírálatát, mely az Egyetemes Közoktatásügyi Szende 1890.

febr. 15-iki számában jelent meg, minden pontjában magamévá teszem

s ugyanazért az ott felsorolt kifogások ismétlésétl lehetleg tartózkodom.

Nagy hiánynak tartom azt, hogy e könyvben a költészet lélektani

alapjai teljesen mellzve vannak, pedig kivált a képzelet és érzelem sze-

repe és viszonya a költi alkotásban és a költi mvek hatásában —
olyan pontok, melyek ell az iskolai poétikának sem kellene már kitérni.

Hiszen a stilisztika már az Y. osztályban ellegez valamit a logikából,

a mennyiben a « fogalom*, « ítélet* , c következtetés *, cinductiot és

tdeductioi fogalmait magyarázza; miért ne ellegezhetne a költészet-

tan is a psychologiából némi elemi ismereteket a VII. (VI.) osztályban ?

Mert a lelki functiók mködésének ismerete nélkül a poétika csupán a

mfajok tana lesz s nem értjük az érzés, az ihlet, a képzelet fontosságát

és törvényeit a malkotásban. Egyébként Riedl csak követte GregussV

ki a lélektani alapvetést maga is mellzi költészettanában.
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Másik fhiány az, hogy bár induotiv módszert használ, az indu-

-otiónak oly fontos mveletét, min az elemzés, nem kezeli elég gondo-

san. Elvileg nagyon helyes eljárá9 az, hogy a mfajok elméletét elre-

bocsátott és elemzett példákból állítsa össze ; de csak akkor volna iga-

zán elmemozdító, ha a költeménypéldák jellemvonásait minden egyes

darabnál kiemelné s ez analysisekbl alkotná (vágyj inkább alkottatná)

meg az általánosításokat. Azonban tényleg igen kevés esetben jár így

el. A legels mfaj például, melyet vizsgál, a dal. Elször bemutatja a

dalköltés jelesebb képviselit mintegy 17 darabbal (bár ezek közül né-

melyik, pl. a Babiloni vizeknél, Búcm, alig mondható dalnak) ; minden

költemény után következik a hozzá való Elemezés. A forma igen czól-

szerfí, de épen ez elemezések azok, melyek nem felelnek meg a czélnak ;

legtöbb esetben bizonyos küls körülmények fölemlítésére szorítkoznak,

elmondják például a költ életét, a költemény keletkezésének alkalmát,

tesznek a szerkezetre vagy a versformára egy-egy megjegyzést, de a

költemény lelkét sehol sem vizsgálják. A •Hazámhoz* oz. költemény után

-ez az egész •Elemezés: Szász Károly e költeményt 1857-ben írta, midn
Erdélybl Kún-Szent-Miklósra költözött • . •AJ...*... hoz* ez. költemény

fejtegetése meg ez : «Arany e mélyen átérzett költeményt 1859-ben leá-

nyának, Juliskának írta, midn egy ízben tapasztalta, hogy az hosszabb

ideig feltnen szomorú volt* . Min becses adat volna ez, hogy belle

a költemény motívumát s érzelmi szövedékét megvilágítsa ! Néha töb-

bet is mond errl, pl. a Kisfaludyaknál ; de a költemények analysisébl

csak annyit nyújt, hogy egyiknél megjegyzi: • Alaphangjára egészen

elüt eddigi költeményeinktl. Gúnyos dal» ; másiknál, hogy: «A költe-

mény formája a szonett, az I. és II. versszak szembeáll a III-kal és

IV-kel», a harmadiknál ennyi van az elemzésbl : • Külalak: két-ütem
sorok (4. 4)t, míg az Eötvös Végrendeletének a szerkezetét ezzel írja le

:

•Az els versszak bevezetést képez*. Az «elemzés» szép alkalmát nem
ilyen mindenkitl tudott és maguktól érthet dolgok észrevételére, ha-

nem a költemények szépségeinek éreztetésére lehetett volna kizsákmá-

nyolni, kimutatni bennök a költi eszme fogamzását, a motivumok sze-

repét, az ihlet természetét, az érzés igazságát, a hangulat játékát s

különösen kiemelni az illet költemény saját szépségeit. Valóban, a ki

tudja, min nehéz épen a lyrai költemények analysise tartalmuk illó

alkatrészei miatt, csak sajnálhatja, hogy épen e legkényesebb pontnál

hagyja a könyv cserben a tanulót is, a tanárt is. E könyvnek minden

érdemét felülmúlná az, ha e feladat ell ki nem térne, s lyrai darabok

szép és magvas elemzésére nyújtana mintákat. Képeznünk kellene

tanítványaink ízlését; szoktatnunk ket arra, hogy valamely költe-

ménynyel szemben lehetleg eltalálják a leghelyesebb álláspontot, szép-

ségeit felfogják s róla véleményt tudjanak formálni. Erre lenne jó iskola
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az « elemezés*. A Riedl eljárása nem ez, s azért a dal jegyeinek végül

való összefoglalása nem az elemzések önkénytelen eredményének tnik
fel. Az ódái költemények tagolása kissé behatóbb, de nem igen megy
túl a gondolatmenet vázolásán, a szerkezet némely sajátságainak fel-

tüntetésén s egypár felvilágosító tárgyi megjegyzésen. Valódi módszeres

elemzés egy sincs, csak könnyed észrevételek. A költi elbeszélésekhez

csatolt sösthetikai jegyzetek odavágóbbak és találók, de viszont a bal-

ladák közül sok nincs érdemlegesen fejtegetve, Y. Lászlónak pedig csak

a szerkezetérl talál megjegyezni valót. Szerznk az elmélet némely

részeiben egy-egy kiválóbb széptani írót is megszólaltat, így a Szózatnál

Gyulait, a ballada és románcz párhazamánál Beöthyt. Bár többször is

merített volna ilyen forrásokból ! Vagy a hol nem talált, avagy keresni

sem akart ilyes kész fejtegetéseket, írhatott volna maga is, van neki

ahhoz való tolla.

Egy meglep és szerencsés leleménye az, hogy a lyrai költészet

ismertetésének befejezése után egy külön szakaszt illesztett könyvébe

ezen czímmel: Petfi Sándor élete költeményeiben. Ez annál hálásabb

gondolat, minél szorosabb az összefüggés Petfi költészete és életviszonyai

közt. Azonban az ide kiválasztott, különben jellemz darabokat csak

életrajzi szempontból magyarázza, költi szépségükre nem mutat rá s

Petfi lyrai költészetének jellemvonásairól és irodalomtörténeti fontos-

ságáról ismét nem tájékoz.

Beöthy bírálata különösen ízlését emeli ki Biedlnek. Igazán er-

sebb benne a mvész, mint a tudós, könyvében több az izlés, mint a

logika, s bizonyos mvészi hajlamoknak enged mint könyvíró is. Fejte-

getéseinek mindig megvan a formájuk, de nem mindig szabatosak. Sze-

reti az újságot, keresi az érdekest és nem okvetetlenül a fontosabbal,

hanem a tetszetsebbel foglalkozik szívesen. Innen vannak mvében
bizonyos aránytalanságok, hogy pl. némely mfajokat (novella, rajz,

génre, népszínm, rhapsodia) egyenesen mellz, másokat bven tárgyal.

A hol elemében van, szépen és részletesen beszél, másutt sovány meg-

jegyzéseket vet oda. Tetszik neki az a gondolat, hogy könyve az ind

drámát is felölelje, s e ritkasággal sokkal huzamosabban elfoglalkozik,

mint az egész újkori drámával, minden Shakespearet, Moliéret és

Schillert beleértve ; az ind dráma ismertetése még a magyar drámáé-

nál is jóval terjedelmesebb. Már a regény tárgyalása igen hiányos, két

lapra van szorítva. — Az Odysseiát kilenczszer akkora terjedelemben

mutatja be, mint az Iliászt, pedig az Iliász mintaszerbb epopoeia. —
Sikerit az Iliász és Odysseia eszméitet párhuzama, de az eposzi,

regónyi és drámai jellem összehasonlítására nem ér rá. — A mvészi
izgatott temperamentum lehet oka annak is, hogy meghatározásai sok-

szor nem szabatosak, kifejezései sem mindig pontosak. Részemrl nemi
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tudok lelkesülni az ilyen eoordinatiókért : « A dal inkább egyszer, sze-

lid érzelmeket ad el, az óda a lelkesedés tolmácsa, az elégia panaszos

hangú ». A dal is lehet panaszos. — Sem a hangulatosság formulázásat

nem fogadhatom el : «Valamely mtermékben akkor van hangulat, ha

az egyes részek ugyanazt a hatást teszik, mint az egész. • Vannak mer-
ben hangulattalan képek, melyeknek egyes részei ugyanazt az unalmas

hatást teszik a szemlélre, mint az egész ; viszont igen hangulatos

képekben ers contrastok vannak. — S vájjon a népdalnak épen ez

a három lényeges sajátsága van-e: egyszerség, szinteség, közért-

hetség? Tévedés az, hogy a vígjátékban a hs gyzedelmeskedik, az

ellenpárt pedig bukik
;
gondoljunk csak Tartuffe-re. Hibás értelmezés

ez: « Alakilag kötetlennek mondtuk a prózaíró eladását, mert verstani

szabályok a prózaírót nem kötik mint a költt.* A • kötött beszéd* és

• kötetlen beszéd* elnevezésekben nem arról van szó, hogy a verstani

szabályok a költt kötik (vagy kötelezik)-e, hanem, hogy az eladást

kötik-e meg ? Hibás fogalmazás : «A költemények versmértéke a kel-

lem szépségébl való.* — Kétértelmség és germanismus van ebben

:

A •mvészeteknek közös fsajátságuk, hogy mindannyian valami szépet

állítanak elénk*. Ez könnyen úgy érthet, hogy szépet ábrázolnak, s

ennyiben nem igaz, mert a mvészetek rútat is ábrázolnak ; a szerz

bizonynyal úgy gondolta, hogy szépet fejeznek ki, s ez igaz, mert a mit a

m ábrázol, lehet ugyan rút, s am maga mégis lehet szép, — de miért

nem mondta akkor így ? — Nem szabatos beszéd, hogy a verstanban a

költemények alaki sajátságait vizsgáljuk, a tulajdonképeni költemény-

tanban pedig tartalmi sajátságait; hiszen a vers az alaki elemek közé

tartozik ugyan, de szorosan véve nem alakja a költemény tartalmának,

csak a bels forma (kompoziczió s mforma) lehet a költemény igazi

alakja. — Továbbá Biedl szerint tartalmuk szerint osztályozzuk m-
fajokba a költeményeket ; de hiszen akkor minden szerelmi tárgyú köl-

temény, dal, dráma, regény, egy kategóriába esnék

!

Tömegesebb megjegyzéseim vannak a mvészetekrl szóló beveze-

tésre. Mindjárt azt hiszem, hogy az 1. szakaszt czélszerbb lett volna a

2. és társai után tenni ; mert a költészet legeslegels sorban mvészet és

csak miután a mvészet ágai közt be van mutatva, azután lenne helyén

a másodlagos szempont szerint mint nyelvbeli eladást tekinteni s

viszonyát az elz tanulmányokhoz, fleg a rhetorikához és stilisztiká-

hoz, megvilágítani. Ennél azonban lényegesebb s az elméletbe vágó

kifogásaim is vannak. Nagyon rábizza magát Taine és Greguss rendsze-

rére, s ennek egyik következménye az is, hogy csak öt mvészetet ismer,

a mimikát mellzi. Csupán egy jegyzetben érinti s el is üti azzal, hogy

némelyek hatodik mvészet gyanánt a színészetet sorolják fel, de a színész

mve nem maradhat fen az utókor számára, mert személyéhez van
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fzve, vele elenyészik; ezért nevezik a színészetet (valamint az éneket

is) másodrangú mvészetnek. Elre bocsátván, hogy a színészet és

mimika nem egészen azonos dolgok, a mimikát nem lehet a f mvé-
szetágak közül kirekeszteni e második sorba, mintegy a reproduktív

mvészetek közé degradálni, a mért a mimikai alakítás eddigelé kevésbbé

hagyományozható mint a zenem vagy a költemény. Hiszen ezek is

csak addig vannak életben, a meddig eladják ket s minden újabb

élvezéskor feltámasztásukra , reprodukálásukra van szükség ; szerencsé-

jük az, hogy k leírhatók e késbb is bármikor eladhatók, a mimika
pedig ilyen állandósító (és sokszorosító) segédeszközzel még alig rendel-

kezik (choreographia) és csak az eleven hagyományozásra van utalva*

E körülmény, fejldésének nagy kárára van ugyan, de mvészeti voltát

nem alterálja.

Szerznk sokat foglalkozik a mvészetek osztályozásával ; csinál

erre háromféle lajstromot. Az els táblázatban • fszempont a mvé-
szet anyaga*. Igen, de akkor minek ismétli két mvészetnél is ugyanazt

az anyagot, mondván; c építészet (k), szobrászat (k vagy érez)* ; k-
épület és kszobor közt hogy tudunk ez osztályozás szerint különbséget

tenni ? Ha az osztályozást az anyag különféleségei szerint végezzük,

építésnek és szobrászatnak egy rovatba kel) esniök. A mvészetek

másik felosztását •anyaguk közege (tér és id) szerint* eszközli, s azt

tanítja, hogy a térbeli mvészetek láthatók, az idbeliek hallhatók. Mit

csinálna a mimikával, mely a térben jelentkezik, de az idben fejldik

s ez idbeli fejlesztést mégis látjuk és nem halljuk ? Átveszi Gregusstól

(és Tainetl) a tárgyas és tárgyatlan (csak azt nem mondja, hogy : utánzó

és nem utánzó) mvészetekre való felosztást is. Pedig e felosztás tart-

hatatlan. Való ugyan, hogy az ú. n. «tárgyatlan* v. t alaki* mvészetek

alkotásairól nem mondjuk, hogy pl. ez a dóm vagy ez a szonáta ezt vagy

azt a dolgot tárgyazza, de viszont azt sem ismerhetjük el, hogy tartal-

mukat a puszta mer alaki összhang alkotja, ellenkezleg van igen

jelentékeny eszmei tartalmuk, mely a kellem vagy a fenség jellemét

tudja magára ölteni. — Elvégre a három felosztási szempont közül nem
emeli ki, melyik a legfbb, pedig egyenrangú felosztási alap nem lehet

három is. Ogy tesz, mint Greguss, a ki végül kombinálja az kétféle

osztályozását s azt mondja, van képz és alaki (építészet), képz és tár-

gyas (festészet, szobrászat), szóló és alaki (zene), szóló és tárgyas (köl-

tészet) mvészet. E kombináczióban ismét két mvészet szorul egy rubri-

kába (festészet és szobrászat), melyeknek elméleti elkülönítése pedig a

Lessing-utáni fflsthetikának nenr utolsó vívmánya.

szinte köszönetet mondok a szerznek, hogy verstani nézeteimet

szintén szíves figyelmére méltatta s többek közt elfogadta az ütemegyen-

lségtörvényét, magáévá tette azt a szabályt, hogy legszebb a vers, ha a
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kevéstagú ütembe hosszú szótagok, a három-négy tagúakba pedig rövid

szótagok kerülnek s velem tart abban is, hogy a magyar ritmikai szerke-

zetnek általán els fele a tagoltabb, továbbá, hogy a ritmusi hangsúly

az «idmértékes • verselésben is szerepel, viszont az idmérték a magyar
versformákban is. Épen azért sajnálom, hogy egyéb tételekre nézve is

nem találkozhattunk, hogy például nem használja fel az ütemfelezdés

elvét, mely pedig az ütemértékekre nézve fontos tételek kulcsát képezi

;

hogy az ütemegyenlség elismerése mellett mégis elhagyja az ütem
meghatározásából az idmérték egységének oly lényeges elvét. «Az

ütem — úgymond — a versnek oly alkotó része, melyben egy hang-

súlyos szótag után egy, két, vagy három hangsúlytalan sorakozik. •

Egyszer szótagcsoport-elmélet ez így. Miért és mikor egy, mikor kett,

mikor három? minderre az ütemaprózódástan adna felvilágosítást.

Ellenmond magának akkor is, mikor az idegen versformák «láb»-ait

idmértekes ütemeknek nevezi ; vájjon lehetséges-e nem idmértókes ütem

is ? • Idmértékes ütemt oly pleonasmus, mint « fagyos jóg». Különösen

zavarólag hat rám, hogy az irodalmunkban divó versfajokat nem rit-

mikai karakterük és nemzeti sajátságaik szerint osztja fel, tehát három

csoportba : nemzeti, görög és német formákra, hanem a versel módszer,

a prozódia alapján két csoportba : nemzeti és idmértékes versekre. Pedig

azt a hármas felosztást nemcsak én vallom, hanem sokan vallják . pél-

dául Gyulai Pál is, a kit épen nem vádolhatni azzal, hogy az én néze-

teimben el van fogúivá. Nemzeti vers — idmértékes vers : ez semmi el-

lentét. Emleget ugyan idegen verseket (24. 1.), de azt állítja, hogy ezeket a

latin költészetbl vettük. Sehol sem tanítja, hogy a nyugoti nemzetektl

ie vettünk át modern versformákat, melyek szintén • idmértékesek ». Még
a hol a •rímel mértékes versek »-ról (értsd : nyugati versformákról)

beszél is, azt mondja róluk, hogy eredetileg a görög népköltés formái

voltak, majd a görög mköltés alkalmazta ket, mi meg átvettük és

rímesen használjuk. Ez a tanítás sem ritmikai, sem irodalomtörténeti

szempontból nem igaz. Az ú. n. • rímes-mértékes* versformák, ú. m. a

rímes trochaus, jambus stb., pl. a Szózat, a Hymnus, a Hazámhoz,

Széchenyi emlékezete formájának eredetijét nem a görög, hanem a német

költészetben találjuk fel, német zenén alapulnak ; a múlt században nem
is klassziczistáink honosították meg ket, hanem azon íróink, kik vagy

egészben vagy nagy részben nyugati hatás alatt állottak : Ráday Gedeon,

Földi, Verseghy, Kazinczy, Szemere Pál stb. 8 e nyugateurópai versrend-

«zer nemcsak független a klasszikáitól, hanem irodalmunkban még fon-

tosabb is nála, s ugyanazért nem lehet egyetlen féllapnyi paragrafus -

l>an végezni velk. Á klasszikái versforma jó volt stilgyakorlatnak s 1830

körül már kiment divatból : a nyugati versformák folyton részt vesznek

költészetünk életmködésében, s Petfi költészetének 8/«ed része jambus
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és trachseus, Beviczkynek pedig egész « Magányt -ában nincs egy magyar

forma sem. Ilyen roppant terjedelm s életben lev versrendszert nem
volna szabad összevonni az antik formákkal, és oly igen alárendelt hely-

zetbe utalni.

Egyéb észrevételeim a verstani részre: Helyes, hogy a verstant a

ritmusra alapítja, de midn a ritmus lényegét a rendes ismétldésben

látja, igen tág fogalomhoz jut s tényleg a Mátyás anyjának elemzésébl

annyiféle ismétldést von el (gondolatok, szókezd mássalhangzók,

szóvégi magánhangzók, szóvégi magán- és mássalhangzók, hangsúlyom

szótagcsoportok ismétldése), hogy ezek szerint az alliteráczió, asszonan-

czia s a rím is csak a ritmus egy-egy faja volna. - Az ütem sajátságait

hat pontban sorolja fel. Nem lehetne-e az észleletek e mer coordinálása

helyett szervesebb formába foglalni az eredményeket? — A 20. és 21. 1.

Petfinek 2, Aranynak 1 trochaikue versét, és Petfinek 1 jambikus

versét a magyar vers példái közt idézi. — «Rég veri már a magyart a

teremt* nem tiz-, hanem tizenegytagú sor. — A mórát csak az «id-

mértékes 9 verseknél tanítja, pedig ha az ütemfelezdés elvét figyelembe

venné, a magyar versekben is rájöhetne a mórákra. Mert a móra nem
prozódiai, hanem ritmikai fogalom, értékét nem szótagban, hanem hang-

jegyben fejezzük ki (\ 8 taktus) s elfordul mindenféle verselésben. Az

sem való ennélfogva, hogy mórának azt az idtartamot nevezzük,

melybe egy rövid szótag kiejtése kerül ; attól függ, * e érték ritmusi

helyen áll-e az a szótag ? A syllaba brevi brevior bizony rövidebb egy

móránál. — Az sem mindenkor igaz, hogy a hosszú szótag két idegy-

séggel, két mórával egyenl. A cyclicus dactylus hosszú szótagja rövi-

debb mint a többieké. — A cycl. dact. mellzése a logaoedi sorok tár-

gyalásánál boszulja meg magát, mert kénytelen ilyen meghatározásokat

adni : «A kisebb alcaBUsi sor két daktyius és két trocbseusból alakul*, a

mi pedig ama tétele alapján, hogy a daktyius 4 móra, a trochaeus

3 móra, oda megyén ki, hogy a görög sorok különböz taktusnemekbl

vannak összeszerkesztve. — A görög kompozicziók közös sajátságául

csak azt említi fel, hogy nem alkalmazzák a rímet. — Nem ismerem el,

hogy Sylvester János az Uj testamentum fordítását igen kezdetleges

distichonokkal nyitja meg ; st ellenkezleg, a Sylvester versei meg-

lepen sikerültek, úgy hogy Barótiékig nem multák ket felül. Mások
voltak azok (Libócz, Heltai, Foktövi stb.), a kik a distichont nagyon
kezdetlegesen írták. Persze ha Sylvestert hibásan idézzük: «Az kitigért

ime . .» (e h. íme), akkor döczög a verselés (28. 1.)

Szöveghibák többször is akadnak az idézett versekben. Ilyenek

«A magyarokhoz • ez. ódában : Nem látod a bosziís egeknek (eh. bosszús,

ezt kivánja a versforma is), 8 a világot ostromló töröknek ; Kölcseynól

94. 1. Szél kelé most mint sír szele kel (e h. kél), vésd jól kebledbe (e. h-
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kebeledbe), Aranynál 93. 1. Kívánsz nagy reményt e h. nyereményt ;

Széchényi emlékezetében állandóan Széchenyit ír. Különben e költemény

inkább vegyes faj s nem kellett volna az ódák élére tenni; ódái lendü-

letet inkább a végén kap.

Alig szükséges hangoztatnom, hogy mind e hiányok keveset

nyomnak a könyv jelességei mellett. Könnyen kiigaz thatja ket az els

kiadást használó tanár addig is, míg a szerznek alkalma lesz a tökéle-

tesített kiadást közrebocsátani. Hogy erre mielbb rákerüljön a sor,

szintén kivánom. Négyest László.

M. Annseus Lucanus élete és mvei. Doktori értekezés. írta Richter

László fgymn. tanai*. Nyitra 1890.

Doktori értekezéstl, melynek czélja egy tudományos egyetemi

gradus elnyerése, joggal elvárhatjuk, hogy valamely kérdést önállóan

tárgyaljon, s ha elfogadható új eredményre nem is jut, legalább a szak-

irodalom teljes ismeretérl tanúskodjék. Sajnos, az elttünk fekv munka

e követelményeknek nem felel meg.

Már kezdetben bizalmatlanul forgattam kezemben e munkát,

mely 35 lapon akar elbánni oly nagy terjedelm themával, mint

Lucanus életrajza és összes mveinek ismertetése. Balsejtelmeim való-

sultak is : csakhamar meggyzdtem arról, hogy ez értekezés minden

önállóság nélkül való, és mivel abban a szerencsés helyzetben vagyok,

hogy a Lucanusra vonatkozó fbb munkák jórészt rendelkezésemre

állanak, rájöttem arra is, hogy a szerz még a szakirodalmat sem ismeri

kellleg.

Az els fejezet az életrajzi kútfkrl szól. Ebben a szerz meg-

elégedett azzal, hogy Weber « Vitae Lucáni collect©* (Ind. lect. in Acad.

Marburgensi 1856/7) ez. munkáját kivonatolta a nélkül, hogy a forrá-

sokat magukat tanulmányozta volna. A Suetonius-fóle rita tárgyalá-

sánál teljesen ignorálta Beifferscheidet, kinek «Suetonii praeter Caasarum

libros reliquiset czím ismeretes kiadásában az 50—52. lapon meg-

találta volna ez életrajz b kritikai jegyzetekkel kisért szövegét és a

392— 394. lapon a «Qu®stiones Suetonianae* ez. fejezetben az ide

vágó forráskritikai tudnivalókat. Richter úr e helyett megelégedett az

idézeteknek Weberbl való egyszer kiírásával s e miatt nem kerül-

hetett ki több szánalmas botlást. Mindjárt a 3. lapon így szól : cHiero-

nymus említi, hogy Suetonius mvének De poetis czím részében

Terentius, Flaccus, Persius, Juvenalis stb. mellett Lucanus életét is

adta.t Ez egyszeren nem igaz, mert Hieronymus csak annyit mond
az Ensebius-féle Chronica fordításában (tom. VHI. p. 7. Vall.), hogy az

eredetit Suetoniusból és más nevezetesebb historikusokból vett adatok-
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kai egészítette ki. Még furcsább, hogy Richter úr e szavaihoz jegyzetben

idézi: rfsidorus rig. VIII. 7. l.» Látszik, hogy sohasem látta az idév

zett írót ; hiszen Isidorus e helyt nem közöl egyebet, mint Suetoniusnak

a költészet eredetérl szóló helyét. Az pedig már határozottan nevet-

séges, a mit a 4. lapon mond: «Vacca, Lucanus e legrégibb commen-

tatora, nem sokkal Lucanus után, valószínleg a hatodik században

Kr. u. ólt.»

Á második fejezet, Lucanus élete, hasonló botlásoktól ment ugyan,

de nem is egyéb, mint Wéber már idézett « Vitae Lucani collectsB* oz.

munkájának és Genthe «De Lucani vita et scriptis* (Berlin, 1858) oz.

doktori értekezésének jelentékenyen megrövidített kivonata az összes

forrá80Ítatumok egyszer kiírásával. Hogy különben itt is mennyire

kevéssé volt ismers a legfontosabb segédeszközökkel, mutatja, hogy

Roth iSuetonii qu» supersunt omnia> ez. kiadását « Deperditorum

librorum reliquisB ed. Teubner* czímen idézi.

A harmadik, Lucanus müvei czím fejezetnek az elveszett költe-

ményekre vonatkozó részét az önálló kutatás legcsekélyebb árnyéka

nélkül Genthe idézett munkájából írta ki, itt-ott hozzátéve valamit

Unger «Qua3stio de Lucani carminum reliquiis, Friedland, 1859» czím
értekezésóból. j eredményre sohasem jut, de botlások nélkül itt sem

szkölködik. így a 16. lapon ezt mondja: «Statius Lucanus egy másik

mvét, az Orpheát érti.» Tán elfelejtette Richter úr, hogy Orphea az

Orpheus tulajdonnév görögös accusativusa? Az se való tudományos

értekezésbe, hogy a 27—28. lapon a Pharsalia tartalmát mondja el, a

mi legfölebb laptölteléknek járja meg. A 29. és 30. lapon néhány szóval

üti el azt a fontos kérdést, miképen és mikor változott Lucanusnak a

Pharsaliában kezdetben elfoglalt pártállása s hogy lett a Nero dicsít-

jébl a köztársasági szabadság védjévé. Látszik, hogy nem ismerte

Friedrich erre vonatkozó fontos munkáját «De Lucani Pharsalia disser-

tatio>, mely a bautzeni gymnasium programmjában 1875-ben jelent

meg. A 33. lapon kitn verselését említi ugyan, de nem használta fel

Tranvpe «De Lucani arte metrica, Berlin 1884* ez. finom megfigye-

lésrl tanúskodó doktori értekezését. A 34. lapon 14 sorban szól a

költ stílusáról, s bár idézi, mégsem használja fel Berthold «De Lucani

elocutione* (Grimma, 1879) ez. programmját. Az sesthetikai méltatást

a 31—33. lapon kísérti meg, a nélkül, hogy egy csomó régibb philo-

logus nézeteinek idézésén kívül valami pozitiv eredményre is jutna.

Szóval a Richter úr munkája, mint meglehetsen gondatlan com-

pilatio, a doktori értekezések minimalis mértékét sem üti meg.

Dr. Némethy Géza.
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Középiskolai könyvek tára. Szerkeszti Köpesdy Sándor. I. Magyar
olvasmányok a gymnasium V. osztálya szamára, szerkesztette Endrodi

Sándor. Budapest, 1891. 8r. 152, 11. — Magyar irodalmi olvasókönyv.

Szerkesztette dr. Badics Ferencz. I. kötet. A gymnasium V. osztálya

számára. Budapest, 1890. 8-r. IV, 205, 2 1. — Magyar irodalmi olvas-

mányok. A görög nyelv pótlásául a gymnasium V. osztálya számára*

Szerkesztette dr. Jancsó Benedek. Budapest, 1890. 2, 205, 2 1.

A magyar közoktatásügyi kormány javaslatát, mely szerint a

gymnasiumi tanulóknak ezentúl szabadságukban áll a görögnyelv tanulása

vagy nem tanulása, a törvényhozás elfogadván, e javaslat törvényköny-

vünkbe czikkelyeztetett, mint az 1890. évi XXX. törvónyczikk. Ennek

alapján a magyar írók bvebb tanulmányozását tzte ki a tanterv azok

számára, kik a görög nyelvet nem tanulják.

Bevégzett ténynyel levén dolgunk, nem szándékunk a törvényhozás

eljárását szóvá tenni, csupán a tantervnek arról a részérl, mely az

eljárás következményeként a magyar classicai irány úttörinek és bete-

tzjének bvebb ismertetését követeli, kívánunk egyet-mást elmon-

dani, tekintettel arra a három olvasókönyvre, melyeknek czímeit e sorok

fölé írtuk.

A közoktatási tanács tanterve az Y. osztályú tanuló számára (kik

a görög nyelvet nem tanulják) Kármán, Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey

verses és prózai mveit jelöli ki olvasandó anyagúi, hogy e mvek szel-

leme átvezesse a tanulókat a görög világba, a görög szellem felfogási

körébe. A classicai irány irodalmunkban, lehet mondani, vagy félszá-

zadig uralkodott mint önálló irány s átalakította költészetünket tartalmi-

lag és alakilag, mozgalmat indított nyelvünk mvelésében, és a magyar-

ság gondolkodásába, stylünkbe, kifejezéseinkbe új elemek vegyültek. Az

új irány hatalma eltt mintegy elnémult a francziások és népiesek isko-

lája, mely a külalakban egymástól alig is különbözött, csupán eszmék-

ben, a melyeket feldolgozott. Nem volna helyén itt ez irodalomtörténeti

tényrl hosszasabban elmélkednünk, de annyit az alábbiakra való tekin-

tetbl múlhatatlanul meg kell jegyeznünk, hogy a classicai irány mveli
annyira beletanultak, a görögök és rómaiak gondolkodása körébe, hogy

legtsgyökeresebb, legszebb szólamaink hátrálni voltak kénytelenek za

oly kifejezések ell, a melyekben a görög mythologiából vett szóképek,

trópusok, figurák, vitték a fszerepet. Görög istenek népesítették meg a

magyar Helikont s a kilencz múzsa mindegyikének támadt udvarlója, a

kik eltt csak az volt szép, a minek párját vagy eredetijét a régi görög

írókban, vagy a rómaiak közül fként Horatiusban megtalálták. Az volt

a legnagyobb mvész, ki mennél több classicai vonatkozással, mytholo-

giai képpel tarkázta kifejezéseit, styljét. A formalismusnak az az irá-

nya, mely Barótinál, Rájnisnál és Révainál még csak küls, a versmér-
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tékre szorítkozó, Kazinczynál, Dajkánál, leginkább pedig Berzsenyinél

s Kölcsey ifjúkori mveiben (pályája els felében) már a lényeget, a

bels szellemet is hatalmába keríti, hogy e ponton aztán visszahajoljon

a nemzeti felfogáshoz, a magyar nép érzés- és gondolkodás -világához.

Ez írókkal való foglalkozás, ily szempontból véve, valóban megis-

mertet bennünket a görög szellem eszményibb oldalával, megismertet

a görög mythologiával, a classicai népek vallási felfogásával, de csak

úgy, ha kellleg el vagyunk már e tanulásra készülve. Helyesebben

szólva: ez írókat nem tudjuk megérteni, ha már kell eltanulmá-

nyunk, képzettségünk nincs. Kármánról nem szólunk. De azt talán

minden különösebb bizonyítgatás nélkül elég egyszeren kimondanunk,

hogy Berzsenyinél nehezebben élvezhet magyar költt nem ismerünk.

Kazinczy epistolái és Kölcsey ifjúkori költeményei versenyeznek csak e

tekintetben Berzsenyi mveivel. Kazinczy a legtöbb barátaihoz írt leve-

leiben epistoláit szükségesnek tartja jegyzetekkel kisérni s ugyanez a

Kazinczy nem mindenhol érti meg Berzsenyit s nem szégyenli beval-

lani, hogy például a Wesselényi hamvaihoz czím, különben egyik leg-

szebb, legmvészibb szerkezet, legmagasabban járó, merész szárnya-

lású ódájának utolsó eltti versszakát nem érti, holott — mint írja —
minden segédkönyvét összehányta, hogy ennek értelmével tisztába

jöjjön. Erdélyi János, ki Berzsenyit beható bírálat alá veszi, Berzsenyi-

nek a Bacchushoz írt mve els strófájáról azt jegyzi meg, hogy ebben

Berzsenyi • mélyebbre hat Horácznál, ki még az akkori olvasót is meg-

kimélette oly homályos és közajkon nem forgó eseményre (való) ozéloz-

gatástól, min Rhacusé, kirl Döbrentei sem szól, hanem magyaráz-

gatja Bacchust meg Apollót, kit úgy szólván, minden jó keresztény

ismer. •

De tegyük föl, hogy a mythologiai vonatkozásokat vagy a tankönyv-

író vagy az eladó tanár fölvilágosítja : a mondatszerkesztések, kifejezé-

sek ama páratlan tömörsége, merész kapcsolata, genialis szökellése,

újsága, ereje, valódi mvészete, a hang és eladás ama szokatlansága,

lángoló tüze, pathosa, fensége, a melyek egyenkint és összevéve annyi

dolgot adnak az olvasó értelmének, a kor szelleme, melytl e mvek
elválaszthatatlanok, az író egyéniségének jellemz vonásai, a melyeket

visszatükröznek, annak a férfiú törekvésének és hatásának magyaráza-

tai, a kihez e vagy ama mvében szól Berzsenyi — még mindig oly

akadályt gördítnek az olvasó elé, a melyeket csak akkor gyzhet le, ha

meglehets mérték sBsthetikai, philosophiai és irodalomtörténeti isme-

retei vannak. Nem közepes ismereteket értünk s az értelemnek nem
gyámoszlop melletti, hanem önálló, független, öntudatos mködését.

Vájjon egy V. osztályt végzett tanuló, a ki Toldit, a magyar
géniének ez oly speciális nyilatkozatát, a tsgyökeres magyar szellem-
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nek e minden ízében annyira nemzeti remekét olvasta s tanulmányozta

:

megközelítheti e csak távolról is, nem mondjuk Berzsenyit, de Virág és

Kazinczy mveit, Köloseynek magas szempontból kiinduló bírálatait,

vagy azokat a fölötte fontos leveleket, a melyeket Kazinczy Berzsenyi-

vel váltott ennek föllépte eltt, s még inkább, mikor a Kölcsey recensiója

megjelent ? Mit szóljunk még ahhoz, hogy a Kazinczy és Berzsenyi közt

megindult levelezésnek olyan történeti háttere van, a melynek földerí-

tése az Y. osztályban maga több órát foglal el ? De bármikép jár is el az

eladó tanár : azt hiszszük, mindez az új irány semmi positiv nyomot

nem hagy a tanuló lelkében, mert annyiféle segédeszközhöz kell folya-

modnia a tanárnak, hogy csak valamennyire megértesse tárgyát, hogy

utoljára a tanuló a fától nem fogja látni az erdt. Megjegyezzük, hogy

mindezt a szóban forgó írókra általánosan értjük. Hisz van Berzsenyi-

nek is egy pár költeménye, a melyet bízvást olvastathatunk már az Y.

osztályban. Ugy szintén van Kazinczynak is számos levele, Kölcseynek

nem egy kitn prózai mve, a melyeket minden habozás nélkül kezükbe

adhatunk s adtunk már eddig is Y. osztályú növendékeinknek. De hogy

ez írókkal behatóbban ismerkedjenek meg az Y. osztályú tanulók : abban

kétkedni bátorkodunk.

Mi nem találnók épen rossznak e tekintetben, ha költészetünk

tanulmányozásában vissza felé haladnának a tanulók. Vörösmartytól

kellene kiindulniok, a kinél csak a küls forma classioai, de a tartalom

egészen nemzeti. S így kellene Bajza, Kisfaludy Károly, Kölcsey, Kazin-

czy, Virág, Kis, Dayka mvein keresztül lépésrl-lépésre haladva meg-

tenni az utat egészen Berzsenyiig, ki már áthajlik Vörösmartyhoz, kinek

példaképe, hírnöke volt. E mvek olvasásával bátran el lehetne egy évet

tölteni s így valóban, mire irodalomtörténetet tanulnának : már meg-

szerzik vala az elzetes ismereteket, s nemcsak külsleg, de ifjú lelkük

egész fogékonyságával ragadnák meg a jellemzbb különbségeket, mert

a haladás fokozatossága, az ismeretszerzés és értelemfejlesztés e leg-

kifogástalanabb egyenesség mér-ónja, vezérlene tanárt és tanulót

egyiránt. így aztán sok oly magyarázat mellzhet volna, a mi igy elke-

rülhetetlen, mert a tanulók öngondolkodásuk útján is tudnának tenni

néhány biztos lépést.

Ily szempontból tekintve a Badios, Endrdi és Janosó olvasó-

könyveit: mi e könyveket természetesen elhibázottaknak tartjuk

többé-kevésbbé. Ha pedig azt nézzük : mennyire tudták e mvek szer-

zi a tanterv czélzatát megvalósítani: mingyárt ki is mondhatjuk,

hogy Badios és Janosó elég jól, Endrdi azonban oly gyönge compen-

diumot állított össze, melynél gyöngébbet hamarjában nem is tudnánk

mondani.

cAz egyes darabokat — írja Badics az elszóban — úgy válogat-
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'

tam össze, hogy ne csak magokban legyenek önállók, hanem egymásra

kiegészítk, fölvilágosítók s együtt úgy az írók, mint ama küzdelmes kor

törekvéseinek megismerésére jellemzk. » Igen helyes szándék, melyet

elég sikerülten is valósított meg, úgy hogy általában épen az egy-

másra hatás, vonatkozás feltüntetése, az egyes írók mvei közt való

kapcsolatra rámutatás Badics könyvének legdicséretesebb sajátsága,

melyben nem csak az Endrdi, de még a Jancsó könyve sem osz-

tozik vele. A mi Kármán prózai müveit illeti : nem lehet szavunk

ellene, hogy ifjúságunk ama kor törekvéseit mintegy közvetetlen

közelbl szemlélje s Kármán magvas és szép prózáját olvassa. A ma-

gyar mveldéstörténetnek, kétség kivl, legnevezetesebb adalékai

ez értekezések, melyek az Urcmia bevezetésekép jelentek meg az I..

és III. kötetben. Helyesen járt el Badics, hogy ez értekezéseket

a maguk teljességében felölelte, helyesen azért is, hogy A haza-

szeretet s Az igaz barátság ozím példázatokat szintén fölvette. St
a magunk részérl abbeli eljárását is helyeseljük, hogy Kármán —
mint Badics írja— «ép oda vág, hova értekezéseivel*. Kármán mveinek
kiválasztása Badics könyvében legsikerültebb. Kevésbbé helyeselhetjük

Jancsó szemelvényeit. Jancsó is fölvette a Kármán értekezései közül az

Uránia két Elszavát s a Nemzeti csinosodásról szóló értekezését, de a
helyett, hogy a Badics helyes alapból kiinduló felfogásához tartotta

volna magát (hogy t. i. a mit komoly fejtegetésben mond el az író, azt

egy pár mesében mintegy játszva tanítja), megtoldja ez értekezéseket

oly mtörténelmi dolgozatokkal, a melyek föntebbi észrevételeink szerint

Y. osztályú növendékeink értelmi fejletségéhez semmikép nem illk.

«A mtörténelmi dolgozatokat — írja Jancsó — azért vettem föl, hogy

a tanár alkalmat találjon egyet-mást általában, de különösen a görögm*
vészét elemeirl elmondani tanítványainak.* Igaz, de miféle meglev is-

meretköréhez kösse a tanulónak ez egészen új ismereteket a tanár ? Tud-e

már egy Y. osztályú tanuló, még a legjobb is, valamit általában a m-
vészetekrl, hogy épen a görög mvészet elemeit vele megismertessük,

holott ez az eljárás a görög világ bvebb ismeretét föltételezi? Azt

hiszszük: e módszer nagyon alkalmas a sokat markol keveset szo-

rít példabeszéd gyakorlati megvalósítására. Aztán miért akarunk min-

dent már az Y. osztályban kezdeni, holott a túlterheltség elleni pana-

szok úgyis napi renden vannak ? Miért akarunk egyszerre magyar iro-

dalomtörténeti, mythologiai, régiségtani, sBsthetikai ismereteket, s e

mellett még mvészeti tanulmányokat is mind az Y. osztályú növendé-

kekbe szorítani, holott a magyar nyelv tanárának a stilistika és gondol-

kodástan elemeivel úgy is nem csekély feladat ez osztályban sikeresen

megbirkózni, ide számítva, hogy balladákat magyaráz s néhány sikerül-

tebb lyrai költeményt fejteget, a melyekben am eszméje, tartalma, az
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író egyénisége így is elég táplálékot adnak az ifjú léleknek. Á kell

nyelvi és tárgyi magyarázatok mellett görög mtörténelmi fejtegetések-

kel bvíteni akarni az 5. osztályú növendékek ismeretkörét : alig látszik

helyes felfogásnak s nem hiszszük, hogy ez eljárás sikeres eredményt

szüljön. Endrdi e tekintetben kevesebbel is megelégszik, Kármántói

két értekezést közöl, a melyeket a tanterv is megjelöl s mást semmit.

Ez is tökéletesen elég arra, hogy az ifjúság fogalmat szerezzen múlt szá-

zadi míveltségünk állapotáról, ha a tanár kell utasításokkal, felvilá-

gosításokkal kiséri helylyel közzel ez olvasmányokat, mert ezek nélkül

meg nem érti a növendék Kármán komoly, mély elm gondolatait.

Kármán prózai mvei után, Kazinczynak Berzsenyivel váltott

levelezésébl van néhány kiszemelve. E tekintetben határozottan Jancsó

felfogását dicsérhetjük.

Janc6Ó két kis csoportot alakított e levelezés néhány fölvett darab-

jából, melyek közül az els csoportbeliek «nemcsak a két író között ke-

letkezett barátság történetét adják el, hanem oly kérdéseket is fejte-

getnek, melyek kiválóan alkalmasok a nemzeties érzés ersbítésére.

Á második csoportbeliek pedig — folytatja Jancsó megjegyzéseit —
mintegy élnkbe tárják Berzsenyi költeményei kiadásának történetét.

A tanárnakrnem sok fáradságába fog kerülni az ifjúság irodalom- és haza-

szeretetére hatni a Berzsenyi költeményeinek kiadására adakozó kispa-

pok példájával.* Nemcsak pedagógiai okokból kell helyeselnünk Jancsó

eljárását, de tisztán irodalmi szempontból is. Kazinczynak 1810—1812.

Berzsenyivel váltott levelei nemcsak a Berzsenyi mveinek kiadására

vetnek világot: arra a korra is, melyben a « Bomlásnak indult haj-

dan ers magyar* elhangzott. Ez olvasmányt tehát összekötheti a ta-

nár magyarázata a Kármán mveinek olvasásakor adott magyarázatai-

val s áthidalhatja azt a néhány évet, a mely Kármán említett mveinek
és e levelek keltének éve közé esik.

Badics e leveleket három kis csoport szerint válogatá ki : családi

élet, helikoni ünnepélyek, Kölcsey bírálata. Az elsrl nincs mondani

valónk, ámbár Berzsenyi egyéniségét aligha sikerül csak valamennyire

is megértetnie a tanárnak növendékével. A másodikat elhibázott dolog-

nak tartjuk azért, mert ezek a helikon-ünnepélyek koránsem kimagasló

mozzanatai irodalmunknak, mint némelyek vélik, s másfelül a mennyire

irodalmunk történetének körébe vágnak, oly hátterük van, a mely egye-

dül indokolja a velük való foglalkozást, evvel a háttérrel azonban híri

sem lehet az Y. osztályban foglalkozni. Még kevésbbé helyeselhetjük a

Kölcsey bírálatára vonatkozó levelek közlését mind paedagogiai, mind

tisztán irodalmi szempontból. Berzsenyi magatartását irodalmunkban

mindeddig egészen rosszul fogták fel épen a Kazinczynak ez ügyben írt

levele nyomán. Badics szintén rosszul fogja fel, ha úgy hiszi, hogy a

Phttologiti Közlöny. XV. 1.
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• Kölcsey szigorú bírálata sújtotta érzékeny lelkét, úgy hogy búskomor-

ságba esett*. Még vastagabb tévedés van azEndrdi felfogásában, ki azt

hiszi, hogy a Kölcsey • goromba recensiója az elkeseredett de külön-

ben is zárkózott ingerlékeny, epés vér s — mint a levelek itt-ott mu-

tatják — gyanakodásra nagyon hajlandó férfiút halálos bántalommal

illette*. Osztozik e balvéleményben Jancsó is, mint általában minden

irodalomtörténeti kézikönyvünk. Berzsenyi 1816-ban roppant krisisen

ment keresztül, mi egészen kiforgatta önmagából. A hypochondria, mely

régebben is meg-meglepte, testi rázkódásai következtében most egészen

ert vett rajta s ebbl magyarázható, hogy a Kölcsey recensióját meg
sem értette. Innen a képzelt sértés rendkívüli izgalmai, a melyeknek

magyarázata messze vezetne bennünket, s azért csak ismételhetjük,

hogy e nem eléggé tisztázott kérdést V. osztályú növendék eltt boly-

gatni semmikép sem tartjuk helyes eljárásnak. Endrdi még azt a leve-

lét is fölveszi Berzsenyinek, melyet ez « betegsége után elször ír Ka-

zinczyhoz s a melyben a többi közt szomorúan vallja meg a nagy óda-

költ, hogy azt hitte, neki nem szükség tanulnia s nem is tanult*.

Mennyi balvéleményre, helytelen magyarázatra adott okot Berzsenyi-

nek ez önbevallása: nem szükség fejtegetnünk.

Kölcsey prózai mveibl Jancsó és Badics czélszeren, majdnem

egyetértleg válogatták meg szemelvényeiket. Jancsó, igen helyesen,

fölvette Védelem a P. J. számára czím mesteri mvét is, a Parainesist

ellenben mellzte még pedig abból az egyszer, általa is említett okból,

mert annak a « közös irodalmi oktatás föltétlen tárgyának kell lennie

8 azért benne is van az e czélra szerkesztett olvasó-könyvekben*. End-

rdi ezt veszi föl, mellé még Mohácsot s a magyar nyelv ügyében

mondott beszédét, mást nem. Ez pedig édes-kevés. Mivel a Kazinczy

fölött tartott emlékbeszéd a magyar akadémiai szónoklatnak remeke

s más felül annak a kornak, a melyben Kazinczy élt és mködött, oly

plastikus képét állítja szemünk elé, mely kell magyarázattal kisérve,

az ifjúság ismeretkörének bvítésére a legalkalmasabb 8 különben is

összefüggésben van az elbbi olvasmányok tárgyával: ily czélra ké-

szült könyvekbl ki nem hagyható. Endrdi meglehets, könnyedén

járt el itt is. Badics a Berzsenyi verseinek recensióját is fölveszi, a mely-

nek megértése nem V. oszt. tanulónak, hanem egy teljesen képzett ifjú-

nak is dolgot ád. Nem osztozhatunk Badics felfogásában, ki e mvet is

olvastatni kivánja az Y. osztályban, abból indulván ki, hogy « Kölcsey

bírálatának nem elég keser hatását ismertetni, maga a bírálat minden

magyarázatnál jobban megfejti a hatásfokait*. Épen nem áll : a bírálat

maga meg nem fejti a hatás okát, ha Berzsenyi lelki állapotát nem is-

merjük. Aztán ugyanakkor, mikor Berzsenyi költeményeit olvastat-

iuk — V. osztályban — s arra törekszünk, hogy ódái mennél közvet-
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lenebbül hassanak a tanalókra, nem tanácsos oly bírálattal rontani a

hatást, mint a Kölcseyé, vagy pedig annyira ellensúlyoznunk kell e

bírálat hatását, hogy ha Berzsenyit fehérre mossuk tle, akkor Kölcseyt

feketítjük be. A Kölcsey bírálatában sok igaz van, de annak megítélése

és méltánylása legfeljebb VIII. osztályú tanulótól várható, attól is csak

okos vezetés mellett.

Még két más prózai darabot jelöl meg a tanterv, Salamonnak a

«Török hódítás korai czím mvébl t. i. a Hunyadiak korát, János és

Mátyás szereplését ; e részlet ellen nincs kifogásunk legfeljebb az End-

ródi szemelvényei ellen, melyek ismét igen szk marokkal vannak

kimérve.

A mi ez olvasókönyvek második részét illeti : ebben verses m-
veket találunk Baróti Szabótól, Révaitól, Virágtól, Daykától, Baosányi-

tól, Kazinczytói, Verseghytl ós Berzsenyitl. Badics szemelvényei, véle-

ményünk szerint, leginkább kiállják a kritikát a tanterv utasításának

szempontjából is. Kevesebb mvet ölel föl, s lehetleg a könnyebbeket,

Jancsó többet s nehezebbeket, Endrdi szemelvényei közül kihagynók

A poézis hajdan és most czímt, mely a legnehezebben érthet Berzsenyi

összes mvei közül és sem Badics, sem Jancsó nem vették föl. Jancsó

Berzsenyivel végzi, Endrdi egyenesen Berzsenyivel kezdi. Monda-

nunk sem kell, hogy ez utóbbi eljárás megint a leghelytelenebb. Egy-

szerre a legciassicusabb költ mveihez vezetni az ifjúságot minden el-

gyakorlat nélkül : bizonyára, enyhén szólva, csak felületesség. Nem
tartjuk jó választásnak, hogy Jancsó Rájnisnak «Egy igaz. magyar

ruhába öltözött leánynak képérl* ez. versét is fölvette, mely nem is

sikerült vers s egyáltalában nem anthologiába való ; ellenben érdeme

Jancsónak, hogy Virág több ódáját s épen a legjobbakat fölvette. Badics

Berzsenyi mvei után még Kisfaludy Károly Mohácsát közli, aztán Vörös-

martytól az Elhangot Zalánfutásához s néhány epigrammát. Ezek az

utóbbi szemelvények mintegy kiegészíti kivannak lenni a classicai irány

mvelésérl 3zerzett ismereteknek s így hézagpótlók. Kár, hogy Jancsó

is nem vette föl legalább még e néhány darabot, inkább Berzsenyi m-
vei közül hagyhatott volna ki helyettök néhányat, pl. a Herczeg Eszter-

házy Miklóshoz, Kishez, B. Prónay Sándorhoz, A mélancholia stb. czí-

meket.
A hogy a nevezett tankönyvírók magyarázatokkal kisérnek minden

egyes olvasmányt s kiterjeszkednek nyelvi, tárgyi, irodalomtörténeti fel-

világosításokra : eljárásuk többé-kevésbbé megfelel az eddigi gyakorlat-

nak a a tanítás módszerének is. Badics és Jancsó jegyzetei általában meg-

felelnek a jogos kívánalmaknak. A Badics jegyzetei mégis a tárgyban

-való nagyobb elmélyedésre mutatnak ; összefoglalók, egymással vonat-

kozásban vannak s nem annyira szót, mint inkább szellemet, lelket
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magyaráznak. Alig akad egy pár jelentéktelenebb botlás. így pl. pon-

tatlan kifejezés : «a trójai háborút tartalmazó Ilias.» • Bacchantinák* —
valószínleg a szó német alakja után van képezve. A tkyrsus nemcsak

Bacchusnak vesszeje, hanem kíséretének és ünneplinek is. A görög

nevek írásában nem következetes. A Jancsó jegyzetei szétforgácsoltak-

nak tetszenek és sok feleslegest foglalnak magukban. Közkelet latin

szavakat is megmagyaráz, mintha olyan V. oszt. tanulókra is számítana,

a kik tán a latin nyelv tanulása alól is fel lesznek mentve. Plántálni*

clima, cuUura, stagnál, oraculum, summa, orgánum, poexis, cadentia, tró-

pus, monumentum, orator, orthographia, interpunctio (« központozás I»),

elégia, industria, religio, stb.— ily szavak csak ismeretesek egy V. oszt.

tanuló eltt ? Sajátságos, hogy Kármánnak egy latin idézetét — mely

voltakép közmondás — nemcsak Endrdi, hanem Jancsó sem értette

meg s így valóban ma-holnap el-kel nálunk egy latin-pótló olvasókönyv

is. Kármán ugyanis a Nemzet csinosodása ez. czikkében azon panasz-

kodik, hogy szegénységünk miatt nem áldorhatunk a múzsáknak. •Res

sacra miser - így folytatja — pironság kövesse azt, a ki ezen gúnvo-

lódik. De nem háládatlanok a múzsák, bven megfizetik szállástartá-

sukat.» Endrdi így szól : *A költészet (= res sacra; általában a-z iro-

dalommal foglalkozás) szegény; vagyis nem szokott anyagi haszonnal

járni.* Jancsó ennyivel elégszik meg: *res sacra miser = a szent

dolog nyomorúságos, nem jövedelmes.* Sem a Kármán gondola-

tainak összefüggésére nem ügyeltek, sem a latin congruentiára.

A mondat így értend: miser (a szegény ember) res sacra est (szent

dolog).

A latin és görög szavak és nevek helyesírásában és alakjában is

találkozik hiba Jancsónál : hipokrene, Alceus és Alkeos (vagy: Alcaaus

vagy görögösen : Alkaios), Rhadamenthos, Aegeus, Horatius sabiniumi

jószága. (Ennek párja Endrdi •tarentiumi öble*.) Hyppolitus (e h.

Hippolytos) stb.

Kicsiség, de bizonyos szempontból nagy hiba, hogy Jancsó egy

helyt Arany Toldi -jából helytelenül czitál: • Nesze a jus kölyök* (eh.

itt a juss). Nem pontos kifejezés ugyancsak az jegyzeteiben, hogy

Jupiter • tekintetével megremegteti az Olympost*.

A 49. lapon Prometheust hibásan mondja Thetis fiának (Themis

helyett.?). Theseus és Pirithoos nem Persephone •megmentésére* , hanem
elrablására vállalkoztak. A Minotaurusról azt mondja: «Pasipha3 fia,

kit Mins király a . . . labyrinthosba záratott stb.» — a nélkül, hogy

megmondaná, hogy Pasiphas épen a Mins neje volt. A Berzsenyi emlí-

tette Sabinán nem Hadrianus ily nev nejét kell érteni, hanem a Hóra-

tius 2-ik eppdosában említett *uxor Sabiná*-t. Pontatlanság és hatá-

rozatlanság azt mondani, hogy a Luziáda a Vasco de Gáma vezérlete
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Alatt elkövetett portugál hstetteket dicsíti*, mert ezt olvasva mindenki

hadi tettekre gondol, nem tengeri vállalatra. Pindar nem « egyike a leg-

nagyobb görög lyrai (óda) költknek •, hanem kétségkívül a legnagyobb

ódakH. — Y. osztályú tanulónak, a ki Liviust olvassa, legalább is

felesleges az ily jegyzet : tKarthágó pún város volt Afrikában, melyet

a rómaiak leromboltak.*

De ez mind semmi az Endrdi botlásaihoz képest. Kivéve az

egyes írókról adott rövid jellemrajzait : jegyzetei akár el is maradhattak

volna egészen, mert épen semmit sem magyaráznak meg. Csak úgy ta-

lálomra ide írunk egy párt. Berzsenyinek 1809. jan. 18-án kelt levelé-

ben elfordul e néhány szó : •Horváth és Sárközy urakat távolról isme-

rem*. Erre Endrdi ezt jegyzi meg : •Kazinczy F. jó barátai Zalában és

Somogyban*. Mit ért ebbl a tanuló, vagy akár tanárja? Nyilván nem
tudja, hogy Sárközy Istvánról, Kazinczy régi jó barátjáról van szó, a kivel

már fogsága eltt megismerkedett s a ki különféle megyei tisztségeket

viselt Somogyban s mindvégig híve maradt Kazinczynak, levén azon a

vidéken mveinek lelkes colporteurje. Hát Horváth ? Errl talán tud-

hatná, hogy ez senki más mint Horváth Ádám. S különben ugyan-e két

név már az elbbi darabban is elfordul, a hol Kazinczy kérdezskö-

dik róluk : ott Endrdi minden jegyzetet mellz. E jegyzeten kivül még
két más apró, említésre sem méltó szó-magyarázat van függesztve Ka-

zinczynak a Berzsenyivel váltott leveleihez s több egy bet sincs. Érde-

mes ily felvilágosítást csatolni a szöveghez ? Bizonyára ez a semminél

is sokkal kevesebb. Mit szóljunk a Kölcsey Mohácsához függesztett jegy-

zeteire ? Ha még azt sem teszszük fel egy V. oszt. tanulóról, hogy The-

mÍ8toklesrl, Miltiadesrl, Bemusról stb. nem tud annyit, mint a

mennyit róluk két sorban el lehet mondani : akkor ugyan nem ilyen,

de százszorta könnyebb szövegek valók számára. S ha Lafayetterl

elmondja, ki volt: mi okért hallgat Washingtonról? Az meg épen mo-

solyt kelt, midn Kölcsey a stoicismus és epikureismus híveit szem

beállítja egymással és Endrdi a kvetkez jegyzettel kiséri : «Stoa ere-

detileg = oszlop-csarnok, tornácz, hol Zeno görög bölcsel tanított,

innen tanának neve stoicismus, hívei pedig: stoikusok*. Beméljük,

ebbl csak megérti a tanuló, hogy kik voltak hát azok a stoikusok.

Nem kevésbbé mosolyra indít, a mint a régi országgylések tanácsko-

zási módját leírja. «Ha valamit elfogadott is az alsótábla — mondja —
az még elbb, mieltt a király elé terjesztették volna, a fels táblához

került.* A tanulónak ebbl józanon azt kell következtetni, hogy a

mit most elfogad az alsó tábla (a képviselház), az azonnal a király

elé terjesztetik, mert Endrdi azzal vezeti be az épületes leírását,

hogy a • régibb országgylések tanácskozásmódja nagyon eltért a mai

képviselházétól*. Ha a fels tábla nem fogadta el az alsó tábla javas-
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latát : úgy a javaslat vissza került a rendekhez. Mintha most mindéi

máskép volna I Minek az ily szószaporítás ? Különben is eztjaz eladó ta-

nár élszóval sokkal jobban meg tudja magyarázni. Salamon F.-rl hely-

telenül mondja, hogy Pestmegye monográfiáján dolgozik, mert Salamon

Budapest mongráfiáját írja meg. Endrdi a maga kevés számú jegyzetei

közt sem tudja a djrgóst, mert pl. a 17. lapon bvebben szól Demo-

kritosról, s azt mondja róla, hogy «a létez világ alapfeltételéül végtelen

mennyiség atomot vett fel», — a a 81. lapon már csak ennyit mond
róla : «Az atomismus elméletének tökéletesítje (Kr. e. 475 köri szül.

Abderában).* Elbbi jegyzete szerint pedig 460-ban született. Hasonló-

kép Pythagorásról a 68. lapon ennyi van mondva: • Görög bölcsel és

politikus Kr. e. 550 köri ; de a 78. lap már ezt mondja róla : «görög böl-

csel (540—500 Kr. e.) új világnézet s egy nagy államfentartó szövetség

létesítje.* Mit ért ebbl a tanuló ? Aztán nem áll, hogy Orpheus ki-

mentett Eurydikét az alvilágból, mert nyomban ismét elveszítette.

Nem áll, hogy a Fabiusok egytl-egyig elhulltak a csatatéren, mert egy

életben maradt. Nem áll, hogy Zeus fia = N. Sándor. Nem áll, hogy

Theseus «a görög mondák leghíresebb hsei. Kölcsey Mohácsának e

passusához : «Hsök, kik Achill sírján ábrándoznak, a Zeus fia mesés

pályáját Indiáig követik, megnyílt föld torkába ugrálnak, Platónnál

kezeikben halálra rohannak, üldöz hazájokért örömmel vesznek s több

ilyenek : e megért, e komoly, e való hasznok után fáradó világba mint

fognának illeni ?» — ezt jegyzi meg Endrdi: «A keletiek élénk kép-

zeldése szülte regék, melyeket a rómaiak kibvítettek (11!); össze-

gyjtötte ket «De rebus Alexandri magni» ez. Lucius Vaierius; a

német irodalom terén késbb mások is.» — A ki nem hiszi, hogy így

van, nézze meg Endrdi könyvének 57. lapján. A Berzsenyi mvei-
hez írt jegyzetei minden kritikán alul vannak és valószínleg a legsilá-

nyabbak mindazok közt, melyek valaha napvilágot láttak. Ha Berzsenyi

mythologikus szóképeit akarjuk felvilágosítani : nem elég a szóképben

szerepl mythologiai személyrl elmondani, hogy ki volt az, hanem meg
kell mondani, hogy Berzsenyi illet helye mit jelent. Messzire vezetne

bennünket, ha csak nagyjából szemlét is tartanánk e tökéletesen érték-

telen jegyzetek fölött : azért csupán mutatóul hozunk föl egyet-kettt.

Vegyük a Wesselényi hamvaihoz czím ódát. Az els versszak harmadik

ós negyedik sora így hangzik : t S hamvvedredet bús cyprusággal illeti

Melpomeném zokogva*. A Melpomene-re ezt jegyzi meg= tragikus és

lyrikus költészet istennje, holott egyszerbb volna neki a valódi nevén

neveznie a gyermeket s azt mondania, hogy mivel Melp. a trageadia

múzsája (Kármán Urania-jánál úgy is elszámlálta mind a kilenczet,

e kifejezés értelme : koporsódra bús cypruságat tesz zokogva gyászba

borult múzsám, mely értelmet aztán az eladó tanár többfélekép va-
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riálhat. Aztán a Melpomene magyarázata egészen el is maradhat, mert

már föntebb említve volt ; a hamvveder azonban megérdemelt volna

talán pár sornyi felvilágosítást.'— A 3-dik versszak két els sora

:

•Te mint az orkán 8 mint az olympi láng megráztad a gztorlatok alpe-

sit • . A második sort a közetkez jegyzettel kiséri: • Gztorlatok alpe-

sit = rengeteg arányú felhzet. Dagályos kifejezés. • Két megjegyzésünk

van e pár szóra. Elször: Berzsenyi a gztorlatok roppant magassága

alatt tudatlanság és vadság szégyenít nagyságát érti, a melybe, mint a

villám a sötét felhbe, Wesselényi szava és tette fényt árasztott ; má-

sodszor : Kölcsey is megrótta e kifejezést, de Berzsenyi felvilágosította s

azóta senki sem tekinti ezt mai értelemben dagályosnak. Az 5-dik vers-

szakban azt mondja Berzsenyi, hogy az ilyen derék férfiú pályája küzdés,

de végre ctalp alászegiachima3rát».Az utolsó szóra megjegyzi Endrdi,

hogy a GhimsBra tüzet okádó szörnyeteg, ell oroszlán, közbül kecske,

alul sárkány. Sokáig réme volt Lykiának, míg végre Bellerophon le-

gyzte. Ez mind igaz, de ebbl a költi képet meg nem érti a tanuló,

meg kellett volna mondani, hogy Berzsenyi mily értelemben használja.

Az utolsó versszakhoz, a melyben a költ a nagy férfiúhoz esd : « Lebegj

köritünk, légy szeretett hazád védlelke s óh add vissza fényes díszeidet

deli magzatodban*, megjegyezhette volna, hogy e kérés mennyire tel-

jesült. Aztán a költemény eszméjét kellett volna pár szóval megvilá-

gítania, így újra ismételhetjük, hogy e jegyzetek akár volnának, akár

nem, következleg az egész olvasókönyvfis jobb volna, ha egyáltalán vi-

lágot sem lát. Azt a czélt, a melyet a Jancsó, de kivált a Badics olvasó-

könyve eléggé jól segít elérni, Endrdié meg sem közelíti. Köpesdy egész

vállalata rossz csillagzat alatt kezdi pályafutását.

Sokkal lelkiismeretesebben látott dolgához Jancsó, még inkább

Badics, kinek könyve aszámot tev jelenség, s bár tökéletesnek az

munkáikat sem mondhatni : egy új kiadással segíteni lehet hibái-

kon. Az írók rövid életrajzában a már említetteken rkívül feltnbb
hibák nincsenek. Jancsó a Kazinczy életrajzában még legalább Ka-
zinczy halálát jegyezhette volna meg s elmondhatta volna röviden,

mily szkös anyagi viszonyok közt élt. Berzsenyinél pedig, a ki-

nek életrajzi adatai kézikönyveinkben meglehetsen rosszul vannak

összeállítva, ki kell javítani, hogy nem 1805-ben, hanem 1803-ban volt

az, mikor Kis János legelször megtudta, hogy Berzsenyi versírással

is foglalkozik. gy szintén Badicsnak is ki kell javítani azt, hogy Ber-

zsenyi nem 1800-ban, hanem egy évvel elbb, 1799-ben nsült meg.

Ezek azonban csekélységek. Fontosabb az, hogy mindketten elegend

felvilágosító jegyzetet adnak az olvasmányok mellé. Jancsó még rövi-

den össze Í6 foglalja am tartalmát, rmég a levelekét is, a mi bízvást

elmaradhatott volna. Erre semmi szükség nincs. S ha már a prózai
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olvasmányok rövid tartalmát összefoglalja: sokkal inkább össze kell

foglalnia a verses mvek tartalmát, mit meg elmulaszt.

A Berzsenyi mveinek magyarázatéban k sem jártak helyes

úton. k is csak a szóban forgó mythologiai személyt magyarázzák meg :

de a Berzsenyi kifejezéseinek értelmét legtöbbször homályban hagyják.

Badics néhol ezt is megteszi ; de általában véve ez oldalról legtöbb szó

fér jegyzeteikhez. Szabó Dávid.

Révai Miklós élete. Irta Csaplár Benedek I—IV. kötet. Budapest

1881—1889. Aigner Lajos.

Kevés történelmi munka jelent meg mostanában a magyar iro-

dalomban, a mely írója tehetségének néhány valóban fényes oldalát oly

gyöngeségekkel párosulva mutassa föl, mint Csaplár nagy terjedelm mo-

nographiája, a melybl eddig négy kötet látott napvilágot. A minden oldalú

s irányú adatok felbúvárlója, a ki az okok és okozatok közti összefüg-

gést oly szigorú pontossággal tudja megállapítani, a ki az események

szövedékeinek annyira a mélyére lát s Bévai egész életét új, eddig isme-

retlen szempontokból igyekszik megvilágítani, — compositiójában, az

adatok csoportosításában, nyelvében, eladásában annyi gyengeséget,

aránytalanságot, nehézkességet árul el, hogy a különben kiváló mono-

graphia majdnem elveszettnek tekinthet irodalmunkra nézve. Igaz,

hogy Csaplár nem számít a nagy közönségre, csupán a szakférfiakra, a

mi a tudományos búvárlat szempontjából igazolva lehet, de általános,

nagy irodalmi szempontból bajosan. Általában nálunk nem egy jeles

tudós írót nevezhetnénk meg, a ki a kritikai érzék élességével, a szerte-

ágazó adatok páratlan szorgalmú felkutatásával oly csekély stylérzé-

ket— értve e szót a legtágabb értelmében — tanúsít, a mely bizonyára

nem csekély akadályt gördít az irásm élvezhetsége, használhatósága

elé. Nálunk a tudós még mindig nem igyekszik az irói tulajdon-

ságok közül ama leglényegesebbeket elsajátítani, a melyek bármely iro-

dalmi mfaj sikerét alkotják. E vélemény több ízben nyert már kifeje-

zést e folyóirat hasábjain is : de lehetetlen mindannyiszor nem ismétel-

nünk, valahányszor egy-egy kiváló tehetségnek annyi ellentéses irányú

nyilvánulásaival van dolgunk, mint Csaplár monographiájában, mely a

szakemberekre nézve rendkívül gazdag adataival annyira tanulságos,

annyira használható, mint a mily élvezhetetlen a nagy közönségre nézve.

Hogy a tudományos irodalom a nemzet nagy tömegére még most sem

tehet valami intensivebb hatást: aligha ez a jelenség nem áll útjában.

Ezzel azonban koránsem azt akarjuk mondani, hogy Csaplár ha-

szontalan munkát végzett mve írásával. Ismételjük, hogy mve a tudo-

mányos kutatás szempontjából dicséretre méltó eredményekkel dicseked-

hetik. Az író semmi fáradságot nem kiméit, hogy hsét s annak korát
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mennél többoldalúlag állítsa elénk, hogy e majdnem páratlan irodalmi

harczost küzdelmeinek oly hosszú phaeieaiban annyira kidomborítsa,

hogy az eddig alig sejtett okokat, a melyek a hs kifejldését elsegí-

tették vagy gátolták, szerves összefüggésbe, valóban szigorú logikai s

psychologiai összeköttetésbe hozza egymással. Mindenütt elszeretettel

viseltetik hse iránt, de sehol 6em elfogult iránta. Hibáit, tévedéseit

temperamentumának gyöngeségeit épen nem leplezi. Megértetni törek

ázik pályája minden mozzanatát, a lényegest és lényegtelent egyaránt

Révai heves, türelmetlen természetét, mely semmitl vissza nem retten

ép oly mély lélektani vizsgálódással kíséri, mint az irodalom s vele a

nemzetiség küzdelmeinek vívódásait. Oly kevéssé puszta dicsítje hsé
nek, mint engedékeny kritikusa ellenségeinek, a kiket ép oly jól ismer

mint magát Révait. Nemcsak az eddig ismeretessé tett adatok felbasz

Hálásában otthonos, hanem az eddig fel nem bolygatott levéltári ada

tokéban is, amelyek Révai pályájának egészen új felfogására segítik vala

Nemcsak Révai életére gyjtött teljesen ismeretlen s rendkívül becses

adatokat, hanem korára is, a melyet minden apró részletében ismer

Épen e nagy részletesség, ez aprólékos adatok felhordása, gyakori ismét

lése miatt nem tudja Csaplár hsének alakját mvészileg kidomborítani

Helyes és dicséretre méltó tulajdonsága, hogy sokszor a legkisebb adat

ban is tud valami jellemzt fölfedezni, hogy mélyrehatólag tud ele

mezni s nem ritkán új szempontot nyújt a tanulmányozónak ; de tehet

ségének e fényoldala nem tudja eltakarni azt a fölötte nagy árnyékot

melyet adatainak kezdetleges csoportosítása, kidolgozásának nehézkes

sége, hogy ne mondjuk, gyarlósága vetnek.

Valóban sajnálni lehet, hogy Csaplár rendkívül becses adatait

nem tudta világosan, átlátszóan elrendezni, hogy meg nem várta, míg

az egész anyag készen nem volt számára, hogy abból aztán biztosan

alakíthatott volna. Compositiójának gyengeségét sok részben mentheti

ugyan vizsgálatainak közzétételi módozata, de épen ez az oka, hogy

négy kötetes mve inkább Révai-tárnak, mint kidolgozott monographiá-

nak mondható.

E tekintetben a négy kötet között nincs semmi különbség. Minde-

nikben van valami új és nagy érdek adat, a melyet eddig nem ismer-

tünk, de mindenik tele van ismétléssel s egyik sem kidolgozott m,
inkább rosszul csoportosított adathalmaz. Még a harmadik kötet má-

sodik fele s a negyedik kötet válnak ki némileg az egészbl, a melyekben

valamivel világosabb rendbe sorakoznak az adatok s az olvasó is legtöbb

ismeretet meríthet bellük. De azért az els kötetben is van egy részlet,

a melyben az író a múlt századbeli tanítás módját, kiváltkép a szerzetes-

rendekét oly helyes felfogással, körültekintleg, elfogulatlanul adja el,

mint a milyen alaposan, számos adattal támogatja az eddig divatozott

Digitized byGoogle



74 KISS ANTAL.

felfogásoktól eltér értelmét. Kimutatja, hogy Révai philosophiai tanul-

mányai Bókkal különbek voltak, mint a hogy eddigi életrajzírói vélték ;

hogy a szerzetben mindenesetre voltak olyan tanárai, mint a milyenek

ama kor legjobbjai közé tartoztak. Kimutatja, hogy épen a nagykárolyi

gymna8ium, a hol Révai a philosophiát végezte, ebben a korban a leg-

kiválóbb tanintézetek közé tartozott s Révaira olyan tanárok hatottak,

a kik ama kor tudományának igazán a színvonalán álltak. Révaira itt

nyílik új \ilág. Bizonyára nagy idköz választja el a szerény gymnasiumi

tanulót a pesti egyetem híres magyar nyelv tanárától: de Révai késbbi

nagyságának csirái jó részt itt kezdtek fejleni. Szívesen veszszük tehát

Csapiártól, hogy a fejledez tehetség nagyhatású körülményeit oly be-

hatólag fejtegeti, valamint azt is, hogy a nemzeti felbuzdulás elz-

ményeit, melyeknek az irodalomra nézve jóformán Révai volt a közép-

pontja, sok tekintetben egész új oldalról tünteti az olvasó elé.

Á rendkívüli ismeretszomj lázas tevékenységgel párosult Révai-

ban. Mindenesetre különös jelensége amaz idknek, hogy egy alig

ismert, szerény piarista áll az irodalmi mozgalmak élére, a melyek el-

ször keltik igazibb eszméletre nemzetünket. S mégis nem kevésbbé kü-

lönös jelenség, hogy a nagy izgató vállalatai épen akkor akadnak fel,

mikor az ország visszhangzik a visszaállított alkotmány feletti hazafias

örömtl. Mi volt ennek oka : azt eddig csupán Csaplár vizsgálta részle-

tesen s magyarázatával meg lehetünk elégedve. Oly sokoldalú szem-

pontból tárgyalja e kérdést, mint a milyen fontosnak tartja Révai pályá-

jában e forduló pontot. Hogy az aristokrata családok s mindazok

figyelme, a kik addig Révait buzdították, miért fordult el tle épen a

felpezsdült viszonyok között : annak bizonyára Révai egyénisége volt oka

frészben, de sokat megmagyaráz az akkori mozgalom iránya, valamint

Révai helyzete is. Az elkeseredett agitátor hamar reményét veszti, de

épen olyan hamar késznek érzi magát új küzdelemre. Az akadémia meg-

alapítása iránti törekvések Révait a maga valódi nagyságában mutatják.

Csaplár e részletet igazi kedvvel dolgozza ki. Annyira beleképzeli ma-

gát Révai helyzetébe, oly élénken megfigyeli a gátló és elsegít ténye-

zket, hogy ez a rész minden kétségen felül az egész m legsike-

rültebb részei közé tartozik. Révainak e rendkívül fontos izgatásai

azt mutatják, hogy e kornak épen oly valódi kifejezje, mint Kazinczy

a jelen század els két tizedének. Kétségkívül Csaplár oly világot vetett

e korra, Révainak e szerepére, a milyenrl eddig sejtelmök alig is volt

íróinknak. Nem kevésbbé érdekesek Csapiárnak azok az adatai is, a

melyek Révai újabbnál-újabb terveirl tudósítanak ; a melyek azt mu-

tatják, hogy mindig tudta, mikor kell valamely eszme érdekében síkra

szállni, hogyan kell annak proselytákat szerezni, de nem tudta, hogyan,

kell a viszonyokkal számolni.
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ügy hiszszük azonban, bogy Révainak e tusakodásait az érdek-

ldk szívesen elolvassák magából a munkából, azért is a barmadik kö-

tetnek e kiválóan beesés részletével ez úttal nem foglalkozunk behatób-

ban. E helyett a negyedik kötetrl szólunk kissé részletesebben, mint a

melyrl eddig tudtunkkal egyetlen szakközlönyünk sem emlékezett.

A negyedik kötet, mely Révai pályájának a múlt század utolsó

tizedében való bányatásait, küzdelmeit festi, egészben véve még talán

legérdekesebb valamennyi eddig megjelent kötet között. Igaz, bogy a

harmadik kötetben eladott ama részlet, mely Révainak a tudós társa-

ság létrehozásában való lelkesedését, sürgését, tevékenységét fáradhatat-

lanságát rajzolja, irodalmi szempontból hasonlíthatatlan érdek : de ha

tisztán a hs fejldését, küzdését, az ellene nyiltan vagy titokban m-
köd akkori tényezket tekintjük, a legutóbb világot látott negyedik

kötet nem kevésbbé érdekes és tanulságos. Mily okok gátolták Révait,

hogy az egyetemi tanszékért beadott folyamodványa sikertelen maradt

;

mint fondorkodtak ellene a helytartó tanácsnál, hogy szándékát meg-

hiúsítsák ; milyen tényezk léptek sorompóba ellene s kik segítették e

tényezknek sikerét vele szemben : mindezt Csaplár ép oly részletesen,

mint behatólag tárgyalja folytonos tekintettel a tanügyi állapotok ked-

vez, vagy — legtöbb esetben — kedveztlen voltára. Szerdahelyi

Györgynek és Ereil Antalnak, kik nem csekély mértékben voltak okai

Révai szándéka meghiúsultának, messzemen bonyodalmas összekötte-

téseit, a melyeknek a kilenczvenes évek hirtelen lelohadó felzsendüló-

sére következett reactionarius irányzatok annyira kedveztek, oly éles

vizsgálódással, oly mélyreható megfigyeléssel tárja elénk, hogy azokból

akárki világos képét alkothatja az akkori tanügyi állapotok megdöb-

bent irányzatának.

Még érdekesebb azonban Révai saecularisatiójának története s az

abból fejldött végnélküli küzdelme.

A büszke, túlságos önérzetes, hajthatatlan Révai abba az egyház-

megyébe kívánkozik, a melynek néhány tekintélyes embere ellen csak

nem régiben annyira kikelt. Révai szeret szembeszállni az akadályokkal.

Annyi hányatáson keresztül ment lelke némi fájó élvezetet talál ebben

s akkor van igazi elemében, mikor kifejtheti összes erit, hogy ellen-

ségeit megtörje, vagy legalább önszándékát bármikép érvényesítse.

Hányszor kell neki szerzete fnökéhez fordulnia, hányszor az egyház-

megye püspökének kegyéért könyörögnie, s mindezt mily szívós kitar-

tással s mennyi önérzettel, érdemeinek mily fenhangú emlegetésével

tndja megtenni ! Mennyire hiszi, hogy új helyzetével véget érnek eddigi

hányatásai, s mennyire nem riad vissza ösztönz okai közé olyanokat is

számlálni, a melyek a piarista-rend ellen fordítvák, s a mely okokat

Csaplár komoly férfiassággal igyekszik is valódi értékükre redukálni.
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Révai újra keservesen csalódik. Kiengesztelt ellenségei ugyan nem bánt-

ják többé : de bántja az, hogy nagy czéljainak kivitelére új helyzete is

épen oly kedveztlen, mint volt az elbbi. St el kell trnie azt is, hogy

a mint a legközelebb kínálkozó alkalmat fel akarja használni, hogy

majd a székesfehérvári gymna$iumnál az igazgatói, majd az egyetem-

nél a numismatikai tanszéket elnyerje : saBcularisatiójának, •nem eléggé

törvényes* lefolyását is ellene fordítsák s ügyekezetét még inkább siker-

telenné tegyék.

A kormány-körökben, hol pártfogók után néz : Szerdahelyi és

Balog ellensúlyozzák. Ezek úgy vannak meggyzdve, hogy Révai

összeférhetetlen bármilyen testülettel. De aezélozott lelke nem nyug-

szik bele a dolgok ilyetén fordulatába. Az elhatározást gyorsan követi

nála a tett. Saecularisatiója törvényesítéséért minden követ megmozdít.

•Mindent eltrök, s nem riadok vissza* — írja igazán neki bátorodva

Paintner barátjának s mindvégig legki tártóbb pártfogójának. Magához

a királyhoz folyamodik, aztán Budára siet, hogy a numismatikai tanszék

ügyében valamit tehessen ; de ozélját most sem érheti el. Mind a

mellett távol van a kétségbeeséstl. •Vigasztalom magamat — írja —
azon megnyugtató öntudatommal, hogy jól cselekedtem . . . Teljesítem

a jó pap kötelességeit. Hazafi vagyok, még buzgóbb is, mint kellene.

£ 8 ez az én hibám, melyet most ezek (ellenségei a kormánynál) vétkül

rónak fel. H vagyok a királyhoz, vallják ezt irataim, bizonyítják szol-

gálataim. Senkit sem bántok. Tröm (!) a méltatlanságokat. Sokat bán-

talmazva még védelmemre is késn buzdulok. » stb. Egészen máskép

gondolkoztak azonban róla a helytartó tanács tanügyi osztályának

intézi, a kik a josephinismus eszméinek elbbi nyilt vagy titkos kép-

viselit elnyomni, megsemmisíteni igyekeztek. A liberális eszmék va-

rázsát elhomályosíták lassankint amaz ádáz tények, melyeknek orkánja

nyugatról oly nagy ervel tolult felénk. Nemcsak t igyekeztek gátolni,

de más magasabb állású tanügyi embereket is, a kiknek szabadabb

eszméi szálkák voltak a kormány szemében. Révainak be kellett látnia,

hogy szerencsétlenségeiért csak önmagát okozhatja, hogy elbbi visel-

kedése volt oka nagyrészt az ellene keletkez ellenséges hangulatnak

fönn és lenn egyaránt. Keser s igazságtalan bnhdés, véleményünk

szerint, annál is inkább, mert egy nagy elme gyöngeségeit, melyekre a

genius fénye mintegy vakítólag hatott, sohasem szokták úgy fogni fel,

mint egy közönséges, mindennapi ember tévedéseit. Nem azért, mintha

a tévedés itt is, amott is tévedés (hiba, vétek— a tévedés fokozata szerint)

nem volna : de egy nagy szellem inkább feledteti azokat s ki tud irán-

tuk engesztelni fényes tulajdonságaival. E tekintetben tehát — nekünk

legalább úgy tetszik — Csaplár kissé túlszigorú hse iránt, a kinek

pedig türelmetlen, erszakos természetét, mely a rázúduló bajok özö-
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nében sem tagadja meg magát, mintegy folyvást érezve nagyrahivatott-

8ágát, értelmének, geniejének erejét a legalaposabban ismeri. Révai éles

temperamentuma, mely a büszke önérzetnek, a szellem hatalmának, a

genie képzelt kiváltságainak jogát talán az egy Petfit kivéve, irodal-

munkban legszembetnbben prwtendálta, bizonyára nem kevés bajló-

dásainak volt szüloka: de egyéni gyöngeségei jellemerejét mintegy

megaczélozva mutatják. Közönséges embert réges-régen megsemmisített

volna az t ért szenvedések felerésze is : ellenben Révai h maradt czóljai-

hoz életének annyi különféle phasisaiban is. A lelki ernek e valódi

nagyságát minden tévedései mellett is csodálnunk kell, s egyszersmind

tartózkodnunk az itélet olynem szigorúságától, mely az egyéni tulaj-

donságok fokozata eltt szemet huny.

Révainak heves, türelmetlen, keser világnézete minden küzdel-

mében ersen nyilvánul : de alig nyilvánul élénkebben valahol, mint a

gyri rajztanítóságról való lemondásában. E viszályos ügyet Csaplár

oly apró részletekbl ismerteti meg, a melyek hsének, mint embernek

magán életére is fényes világot vetnek. Makacs, elszánt természete itt

nyilatkozik talán a legpraegnansabban. Ehhez még csak az esztergomi

gymnasiumtól való távozásának küzdelmei hasonlíthatók, a melyek az

akkori kormánykörök figyelmét is annyira magukra vonták. Remény-

nyel és bizalommal telve foglalta el esztergomi gymnasiumi tanszékét.

•Tán gyöngélked egészségét — írja Csaplár — se miatti idegességét

kivéve, aligha látszhatott benne hiányzani valami abból, a mi a leg-

jelesebb siker kivívására szükséges. • Csakhogy egyrészt az esztergomi

tanügyi állapotok, másrészt Révai nyugtalan, türelmetlen természete

új viszályok örvényébe sodorták. Két tanártársával gylt meg leginkább

a baja : Kulcsár Istvánnal, a «Hazai és külföldi tudósítások • késbbi

szerkesztjével, s Amberg Józseffel, kit máshonnan eddig nem ismerünk.

Csaplár szerint leginkább e két tanár szabadelv, vagy inkább szabados

felfogása s iránya okozta Révai újabb kellemetlenségeit. E szabadabb

szellem, mely természetesen az egyöntet tanításban s nevelésben nem
csekély akadály volt, annyira aggasztotta Révait már az els évben,

hogy tmár akkor elhatározta magában, hogy ha az ily állapoton huza-

mos türelme (!) és javító törekvése által sem segíthet, készebb a tanár-

kodással felhagyni, semhogy komoly elveit feladva, a mindegyre nö-

vekv fegyelmetlenséget elnézze ; nehogy így majdan is részeséül tar-

tassék az oly eredménynek, mely valóban szégyenletes lesz az intézetre

nézve*.

Szándékát csakhamar érvényesíteni is igyekszik, de ismét siker-

telenül. Aggodalmas helyzetében kell továbbra is maradnia s a viszály

lappangó tüzét lángra lobbantania, mivelhogy — véleményünk sze-

rint — az elforduló kellemetlenségnek jó részét most mái* csakugyan
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okozta. Oka volt maga is a 6zélvetés6el a vihar-aratásnak. Nem kisér-

hetjük Csapiárt részletes tárgyalásának nyomain pontról-pontra. Az az

emlékirat, a melyet Révai az esztergomi gymnasium fegyelmezetlensé-

gérl készített s melyet Csaplár elször hoz napvilágra, bizonyára

nyomós tanúság mind az akkori tanügy kedveztlen voltára, mind az

nyugtalan, éles, minden bántást tízszeresen megtorolni igyekv termé-

szetére. S talán nem tévedünk, ha azt hiszszük, hogy Révai méltatlan

bnhdései, a melyeket elbbi liberálisabb irányzatáért trnie kellett,

nagy mértékben hatottak ez állapotok elidézésére. Lehet, hogy Eulosár

ós társa talán csakugyan több szabadságot, több szabadelvséget tanú-

sítottak a nevelésben és oktatásban, mint a mennyi a siker koczkázta-

tása nélkül megengedhet lett volna ; lehet, hogy az intézet, mint akkor

tájban más középiskola is, az elbbi pár évben kissé meglazult fegyelem

vitorláit még nem tudta elég ers kézzel tartani ; lehet, hogy a tanügyi

állapotok sem voltak sokkal jobbak, mint a hogy Révai a most nap-

világra került memorandumában (melyet a helytartó tanácshoz nyúj-

tott) annyira sötét színekkel rajzolja : mind e mellett azonban az elke-

seredett viszály fölidézésében Révainak is része volt, részének kellett

lennie. Bármily nyugodtan s behatólag vizsgáltuk e memorandum heves,

sokszor önfeledt kifejezéseit: egy gondolatot el nem nyomhattunk

elménkben. Vájjon oly megfékezend erejvé fejldött-e az esztergomi

gymnasium szabad szelleme, hogy az elbb szintén liberális Révai kény-

telen volt a miatt az intézettel szakítani, a helytartó tanácsot egész évig

foglalkoztatni vele s maga ellen zúdítani mindenkit, a kik ekkor hozzá

közel állottak ? Vájjon nem önként tolúl-e elénk evvel együtt egy más

kérdés is ? Révai elbbi vívódásainak sikertelenségére, nemes szándékai-

nak meghiúsítására ellenségei fleg az elbbi szabadelvbb irányát,

gáncsolták s Révai tudatával bírt ennek : nem akart-e most az ellenkez

végletbe csapni, hogy ellenségeit kiengesztelje ? s elkeseredett lelkiállapo-

tában nem kivánt-e túlszigorú fegyelmet, olyat, mely a tanártestület

szellemével meg az ifjúságnak kissé talán elkényeztetett bánásmódjával

is szöges ellenkezésbe jutott ? Annyi hányatáson keresztül ment lelke

nem vesztette-e el ruganyosságát s másfélül elbizakodott önérzetében

nem gondolhatta-e, hogy egymaga képes lesz az intézet eddigi lazult

fegyelmét rövid id alatt helyreállítani, habár a tanártestület éles ellen

-

mondásával is? S nem ltt-e túl a czélon épen, mivel teljes ervel el
akarta azt mozdítani ? Végletekre hajló szelleme számolt-e alaposan a

körülményekkel, mikor a javítás munkájához fogott ? Mindezt annyi-

val inkább nem alaptalan föltennünk : mivel eddig csak az egyik fél

véleményét ismerjük : a másik, a vádlott fél, nem tudni, milyen maga-

tartást tanúsított e vádakkal szemben. Aztán a figazgató, s a késbb

kiküldött Szunerits is úgy találták, hogy Révai vádaskodása ha nem
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egészen alaptalan is, de bizonyára sokban túlzott s így az igazság való-

színleg sem egyik, sem másik részen nincs, hanem a középen.

E felfogás, melyet a föntebbiekben pár szóval kifejeztünk, talán

nem lesz egészen érdektelen arra, a ki valamikor Révai életrajzát a

nagy közönség számára akarja megírni. Révai hányatásának, sikertelen

küzdelmének ez egyik legtanulságosabb részlete, melyet annyival inkább

szükséges minden oldalról megvitatni, mert e valódi " nagy ember élet-

körülményeiben az esztergomi gymnasiumtól való megválása mintegy

forduló pontot képez. Aztán, a mennyire Kulcsárt késbbi mködései-

bl ismerjük, semmi okunk nincs föltenni, hogy az túlzó liberális

iránya lett volna egymagában mindennek oka, holott késbb nagyon is

-conservativ nézeteket hirdetett a vallásban, a társadalmi s magán-

életben egyaránt. Révait a kínos izgatottság majd egészen kimerültté

tette annyira, hogy — mint Csaplár megjegyzi — czélszerbbnek látta

fogyaték erejét megkímélni a medd küzdelemtl s megóvni azt a jöv-

ben folytatandó hasznos tevékenységre. Érezte, hogy az elzúgott viha-

rok után nyugalomra van szüksége. Komáromi kevés ideig tartó tanár-

kodása után nyugalmaztatásért folyamodott, mi fleg Somogyi hathatós

pártfogása mellett sikerült is.

így jutott Sopronba a múlt század utolsó évében, hová szíves

baráti szív Í6 vonzotta, meg tudományos feladatának érdekei is ösztö-

nözték, hogy mennél közelebb legyen Bécshez, a magyar irodalom akkori

középpontjához, a melyet aztán mindenkép Magyarország szívébe,

Pestre törekedett áttenni.

Itt végzdik Révai életirásának legutóbb megjelent negyedik kö-

tete, a melyben az életíró a mélyreható búvár fáradozásainak gazdag

-eredményét nyújtja. Sok megjegyzést tehetnénk még az egész m com-

positiójára, a nyelvbeli eladás nehézkességére, legfkép pedig az

adatok kevésbbé szoros, kevésbbé átlátszó csoportosítására. De mindezt

elhallgatjuk. A tények valódi okának földerítése tudományos szempont-

ból kétségkívül a legfontosabb s ebben Csapiárnak nem közönséges

erdemei vannak. Mvének némely gyöngeségeit maga is beismeri s utal

is erre elszavában, mikor «e huzamos idei munkálkodás balsorsáról

•

nyilatkozik.

Tisztán tudományos szempontból azonban nagyon óhajtanok, hogy

Osaplár e nagy fáradsággal megkezdett mvét befejezhesse, mihez az ö

rendelkezésére még bizonyosan nagyon fontos és értékes adatok állanak

készen. Kiss Antal.
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Fáy András életrajza. A m. tud. Akadémiától Lévay-díjjal jutalmazott

pályam. Irta Badic* íerencz. Budapest. Kiadja a m. tud. Akadémia,

1890. 8° VIII, 671. 1. 1.

Fáy András élete és mvei. Irta Erdélyi Pál Budapest, 1890. 8*

8, 351 1.

Nincs magyar író, a kinek életérl és mködésérl négy biogra-

phia is készült volna egyszerre, mint a Fáy Andráséról. Pedig nem
mondhatni, hogy a Fáy hosszú és változatos életét, több mint félszáza-

dig tartó és bámulatos terjedelm munkásságát helyesen felfogni s ki-

dolgozni könny feladat volna. Igaz, hogy életében nincsenek oly lélek*

tani visszásságok, nehezen megfejthet rejtélyek, a melyeknek vizsgálata

s földerítése egy maga is méltó bármely nagy író figyelmére; Fáy egyé-

niségét nem kerítették hatalmukba a nagy szenvedélyek oly nem convul-

siói, a milyenek kevés nagy ember életébl hiányzanak s épen azért

biographjoknak feladata kétszeresen nehézzé válik. Azoknak az eszmék-

nek hatása, a melyeket fölvetett s megvalósítani segített, szinte látha-

tólag beleolvadt a nemzet fejldésébe s útjokat kifürkészni nem sok ne-

hézséggel jár. Az az irodalmi irány, a melyen megindult és haladt, azok

a mfajok, a melyeket mvelt, nem tartoznak a nehezen érthetk közé.

De mind e mellett roppant munkásságának eredményeit jól elrendezni

az életrajz keretében s a sokféle, sok irányú mködésnek középpontot

találni, mely köré kisebb fontosságú munkássága ügyesen csoportosít-

ható legyen : ez a feladat megoldása próbára teszi még a gyakorlott író

componáló tehetségét is. Mert Fáy azok közé a magyar írók közé tarto-

zik, a kik bár az irodalmi téren arattak legelször sikert : ez a siker

csak átmenetül szolgált politikai és társadalmi munkásságuk megkezdé-

sére. Az a kor, amelyben Fáy ifjú éveit élte, irodalmunknak egyik leg-

küzdelmesebb, legveszdsógesebb kora volt ; minden valamire való tehet-

ség e téren próbálkozott meg erejével, részint azért, hogy az irodalmi

újítás diadalát kivívni segítse, részint pedig azért, mivel ez volt az

egyetlen tér, a hol a hazafiak elég háborítatlanul áldozhattak a hazafiság

oltárán. Kölcsey pzintén mint író lépett föl elször, hogy aztán mint

szónok és országgylési követ szolgálja hazáját. St még Eötvös is az

irodalmi téren szerzett babéraival lép a politikai s államférfiúi pályára,

hogy ott értékesítse nagy tehetségeit, hol a nemzeti haladás ügye legin-

kább kívánja. Az írói pálya ez idben jóformán csak a társadalmi és

politikai mködés hatásának volt elleges eszköze s koránsem oly kizá-

rólagos, mint például mai napság.

Fáy élete a leghbb, legtypikusab kifejezése az efféle magyar írók

pályájának, mely épen oly sok oldalú, épen oly gazdag hatású és ered-

mény, mint a milyen nemes ós tiszteletet gerjeszt. Az ily életpályának

minden oldalú vizsgálata s a változatos munkásság összpontosítása soha-
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sem tartozott a könny feladatok közé : de a Fáy életének sok olyan vonzó

sajátsága van, mely mintegy önkéntelenül is ösztönzi az irodalomtörté-

net ismerjét a vele való bvebb foglalkozásra. Innen magyarázható, hogy

mikor az Akadémia e kérdést pályázatra kitzte : egyszerre négyen ver-

senyeztek a pályadíjért. Ehhez járul még ama körülmény is, melyiyel

kevés író dicsekedhetik, hogy Fáy életére rendkívül sok adat állott íróink

rendelkezésére részint nyomtatott, részint írott emlékekben.

A négy pályázó mvei immár mind közkézen forognak. A két els-

rl, a melyeknek írói Findura Imre és Koltai Virgil, nincs mit szólnánk.

Erdélyi Pál az elszóban úgy itél róluk, hogy sehogy sem közelítik meg
czéljokat, annál kevésbbé oldják meg feladatukat, a mi egyik oka annak,

hogy Erdélyi mvét Jriadta. Bizonyos, hogy Badios és Erdélyi mvei ha-

sonlíthatlanúl jobbak az elbbieknél. Az Akadémia kitüntetése a Badics

könyvét érte részint, mivel Erdélyié csak mint « felette töredékes vázlati

vett részt a pályázatban, részint pedig azért, mivel Badics határozottan

több adatot gyjtött össze a Fáy életrajzához, mint Erdélyi. Ha azon-

ban Erdélyi mve mostani alakjában versenyezhetett a volna pályadíjért

:

kétségkívül nem könny feladatuk lett volna a bírálóknak. Mert jóllehet

Erdélyi mvét úgy tntette föl egyik komolyabb bírálója, mint egy tehet-

séges ifjú író elsó nagyobb kísérletét s nem látta be, vagy legalább vona-

kodott oly véleményt mondani róla, mely szerint ez életrajz a maga nemé-

ben egészen sikerit munka : nem habozunk kimondani, hogy Erdélyi

mvének a Badicsé mellett is megvan valódi értéke és becse. Pedig

ezzel nem keveset mondunk. Badics oly tömérdek adattal dolgozott, a

mennyinek csak pusztán összegyjtése is elismerést érdemel; oly tisz-

tult irodalmi ismeretekkel, higgadt megfontolással, józan ítéletalkotás-

sal s részletez színezéssel fej leszté hsét s kisérte életét bölcsejétl a

sírig,, a mennyi még a miénknél fejlettebb irodalmakban is számot

tehetne. De épen tehetségének e fényoldala vet compositiójára árnyat.

Ha a két mvet e tekintetben összehasonlítjuk : nekünk úgy tet-

szik, hogy Erdélyié ügyesebb componáló tehetségre mutat. Viszont

Badics gondosabb kidolgozó. Erdélyi plastikusabb képben fogja fel Fáy

életét s mindig eltérben mutatja olvasói elé : Badics élénkebben színez

s nem mindig tudja a jellemz tulajdonságokat kidomborítani. Mintha

Badics eltt minden adat egyforma érték volna s úgy látszik, nem

eléggé mérlegelte az adatok súlyát. Erdélyi nem kisebb szeretettel beszél

Fáyról, mint Badics s ép oly kevéssé magasztalja hsét, mint kritizálja,

bár a mi a sokat küzd férfiú munkásságának valódi sikere, abban éles-

elmfí ítéletei mélyrehatóbbak a Badicséinál. Mind a kett megrajzolja

a Fáy mködésének tág keretét s mind a kett helyesen állítja bele h-
sének vonzó és nemes alakját. De Erdélyi csak ott vet számot Fáy el-

zivel ós kortársaival, a hol Fáy mködése valami kiválóbat, maradan-

Pfcllologiai Kfldöny. XV. 1. „
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dóbbat alkotott: Badics minden újabb irányú mködésénél széles ke-

retbe állítja Fáy alakját, úgy hogy nem ritkán lesz fárasztóvá, bár

unalmassá nem válik is. Bizonyos, hogy Badicsot az összegyjtött rop-

pant adathalmaz csábította az aprólékos vizsgálódásra, mely nem épen

válik elnyére munkájának, mert sokszor a részletekben egészen elvész

az életrajz fonala s mikorra az olvasó e fonalat újra feltalálja: a széles

keretben alig tudja azt hová illeszteni. Abban mind a kett hasonló felfo-

gást mutat, hogy Fáy közhasznú életét középponttá teszi és többször visz-

szatér ide, mintha nem bíznék benne, hogy a használni akarást, a jóért

való fáradozást már eléggé kiemelte. Badics fkép annyiszor hangsú-

lyozza ez igazságot, hogy még figyelmetlenebb olvasójának is meg kell

sokalnia. Ezt az idézetet, mely könyvének is mottója. • Használni ! vala

éltem minden törekvése, jelszava*, nem kevesebbszer, mint ötször ismétli.

Erdélyi szintén elmondja ugyanezt az igazságot többször, de mégis némi

változattal s fokozattal.

Nem megrovásul említjük ez észrevételt. Jól tudjuk, hogy a Fáy

életpályájának írója eltt ez az igazság volt az archimedesi pont, a mely

a sokféle irányú munkásság értékét megszabta mintegy. Ezt az Ítéletet

hangsúlyozni annyival inkább érdekükben állt az életrajzíróknak, mert

Fáynak akár irodalmi, akár társadalmi és politikai küzdelmeibl ez az

elv visszhangzott mindig ki a legélénkebben : de ha egy fejezetben ez

elvet behatólag fejtegetik, el lehet vala kerülni a többszörös ismétlést.

Badics egyéb észrevételeit vagy adatát is szereti különböz helyeken újra

és újra föleleveníteni. Például, hogy csak egyet említsünk : azt az

adatot, hogy Szemere Pál volt az els, a ki Fáy tehetségét legelször

monda alkalmasnak a comicus mfajokra, szintén vagy ötször ismétli.

Ez azonban keveset von le a könyv értékébl. Sokkal nagyobb

hibának tartjuk Badics mvében a korrajzi részleteket, melyek az elbe-

szélés folyamát minduntalan megakasztják. E részletek nem azért vál-

nak am hátrányára, mintha magukban véve nem volnának igazak,jól

kidolgozottak, hanem mert a Fáy alakjához nem mindig illenek s nem
egyszer úgy tnnek föl, mintha az életrajz írója pusztán csak önmaguk-

ért dolgozta volna ki e részleteket és sem Fáy mködésének fontossága

nem igazolná a rápazarolt idt és helyet, sem az írónak a kort illet fel-

fogása nem volna elég új és eredeti, a mi esetleg indokolhatná a részle-

tekkel való behatóbb foglalkozást, az aprólékos adatok halmozását. Jól

tudjuk, hogy egy valódi nagy ember életrajza nem egyszer szélesül ki kor-

rajzzá. Például a Széchenyi életét bizonyára senki sem értené meg Ma-

gyarország újabb történetének eladása nélkül s ezt a Széchenyi mkö-
dése nélkül. De Fáy bármily derék harczosa is volt a közügynek, bár-

mily sokoldalú tevékenységet fejtett is ki hosszú életén keresztül : alakja

még sem azonosítható a nemzet történetének egészével, legalább nem
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mint író, s még kevésbbé mint politikus. Helyes, hogy számot vet Badics

a mellékköriményekkel mindig, a melyek közt a használni akarás

Fáyt újabb-újabb térre vonzza : de nem helyes, hogy mindannyiszor oly

aprólékos kortörténelmi rajzokkal vezeti be az egyes fejezeteket, a me-

lyeket már az elbbiekben vagy elmondott általánosságban vagy leg-

alább ott elmondhatta volna azokat. Szívesen veszszük, hogy körül-

tekint : de jobb szeretnk, ha rövidebb szemléket tartana mindenhol.

Mi nem tudjuk belátni : miért kellett Fáy mködését oly széles korrajz

keretében adnia az írónak, hogy • feltntethesse a hatást, melyet má-

soktól vett, s azt is, melyet mások mködésére s általában közéle-

tünkre gyakorolt •. S ha már így fogta fel, mint a közélet emberét, mint

a társadalmi munkásság egyik legszívósabb s legtöbb sikert aratott kép-

viseljét : ez ellen annál kevésbbé szólhatunk, mert Fáynak e téren való

tevékenysége teljesen igazolja Badics felfogását. De hogy mint írót és

politikust is ily széles alapra állította : ez már, úgy véljük, alig indo-

kolható.

Fáy els mve, a Bokréta 1807-ben jelent meg, abban az idben,

mikor inkább csak dilettánsok uralkodtak az irodalomban Kazinczyn,
Virágon, Kisfaludy Sándoron kívül. Berzsenyi még nem jelent meg a

közönség eltt, csak Kis János tudta, micsoda lángész rejtzik Söm-
gyén falu egyszer kis házikójában. Kölcsey és Szemere még csak

titokban írogattak, Csokonai már meghalt, Kármán és Péczeli szintén.

Révai utolsó küzdelmes esztendejét élte. Egy szóval, mint Erdélyi helye-

sen jegyzi meg, szélcsönd volt irodalmunkban. A nyelvészeti küzdelme-

ken kívül, melyek épen ez idtájban vívattak szokatlan ervel és ma-

kacssággal, csak Kazinczy levelezése tartotta ébren íróinkat. Nemze-

tüiik politikailag és társadalmilag egyaránt szomorú körülmények közt

sínlett, mert a napóleoni háborúk kifosztották minden anyagi erejébl.

E tájban riadt fel «a nagy tüzt ódakölt egyhangú szemléldésébl s

kimondá a velkig ható Romlásnak indult hajdan ers magyar-t, mely

annyi szívben újra hangzott. Két sugár hintett dert e lehangoltságba,

hogy újra Erdélyit idézzük : egyik a Kisfaludy Sándor Boldog szerelme,

másik a Fáy Bokrétája.

Vájjon ha az itt csak vázlatosan érintett tényeket kissé részlete-

sebben megrajzolja az író : nem elég érthet keretbe állítja-e Fáy els

mvét ? S vájjon van-e arra szükség, hogy a politikai közhangulatot, a

nemesi ellenzék szaporodását, írói köreinket, az akadémia eszméjét

mind részletesen fejtegesse ? Mi van a Bokrétd-b&n, a mi e fejtegetést

igazolja ? Nem megérthet-e e gyjtemény hatása, ha csak néhány nagy

vonásban vázolja is az író az akkori állapotokat, fkép meseirodalmunk

állapotát, melyben Fáy csakugyan az úttörk közé tartozik ? Badics kö-

zel húsz lapon foglalkozik az elzményekkel, melyek magukban igen

6*
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ügyesen vannak összeállítva, de a ráma sokkal nagyobb, mint a milyet

maga a kép kivan. Badics e meséket majdnem egyenként vizsgálja, a mi
helyes eljárás, de mégis úgy tetszik, hogy e szerény mveoskék alig bír-

ják meg azt a nagy apparátust, melylyel Badics szemügyre veszi ket.

Mi nagyon elégnek tartjak azt a sokkal kisebb, de nem kevésbbé ügyes

vázlatot, a melylyel Erdélyi vezeti be a Bokrétát. Ha a két mnek e rész-

letét összevetjük: azonnal szembetnik fejtegetésünk igazsága, hogy

Fáy els mve minden irodalomtörténeti fontossága mellett is sokkal

szerényebb helyet foglal el, semhogy a Badics eljárását igazolná. Hogy
egy igen közeli példára hivatkozzunk, mely mindenki eltt ismeretes,

szabad legyen a Zalán Jutását fölemlítenünk, mely talán szintén volt oly

nevezetes kezdemény, mint a Bokréta s mégis, mint tudjuk, az életrajz-

író elégnek tartotta pár lapnyi keretet készíteni hozzá, mely a mily éle-

sen körvonalozza a húszas évek politikai s irodalmi állapotát, épen oly

mvészi és szabatos. Ezért mondottuk föntebb, mikép Fáyt, mint írót,

nem értjük, miért kellett Badicsnak korrajz keretében adnia.

Hogy Fáy regényeinél, fleg a Bélteky-háznÁl már szívesebben ve-

szi az olvasó a kissé részletesebb korrajzot : mondanunk sem kell. S az a

keret, a melyet ehhez rajzol Badios, bár sokkal kisebb, tökéletesen elég

a regény ezáljának és hatásának megértésére.

A kik nem ismerik a regényt : ebbl megtudhatják, hogy miféle

hatás érlelte meg annak eszméjétFáy lelkében, mennyit olvasztottmagába

a Széchenyi gondolataiból s mikép iparkodot ezeket népszersíteni. Mit

akart Fáy? Semmi egyebet, mint hogy az újkor eszméit népszersítse

és pedig «nem heves támadással — mint Badics egészen szabatosan

felfogja - nem elvont fejtegetésekkel, hanem a mindennapi élet körül-

ményeiben, küzdelmeiben mutatva fel a régi intézmények, szokások,

életmód bajait, hátrányait, s másfélül a mveltségen, tanultságon, elfo-

gulatlan szemléldésen alapúit hasznosabb, kényelmesebb, boldogabb

életet, hogy amannak elhagyására, emennek követésére indítsa olvasóit*.

Jellemz a két életrajzíróra, hogy mindegyik a saját felfogása ós

tárgyalása rendszeréhez híven fejtegeti a Bélteky-ház-tá, mindegyik külön

fejezetben : Badics a társadalmi és politikai reformok nehéz levegjében

látja a regény alakjait, Erdélyi pedig a regényt^mint mfajt veszi elször

szemügyre s csak aztán tér át a Bélteky-ház hseinek a kort mozgató

eszméire. Badics am keletkezését vizsgálja : Erdélyi mint regényt fej-

tegeti. Badics itt is, mint kiemeltük, részletez ; egyetlen vonást sem

hagy felhasználhatlanúl mely elméjébe ötlik : Erdélyi nagy vonásokban

rajzol, de*a jellemz sajátságokat nem kevésbbé kidomborítja. Badics e

regénynek is, mint Fáy minden mvének, elmondja elször tartalmát s

azután tér át az egyes alakok jellemzésére, mi közben szinte önkénte-

lenül is némi ismétlésekbe esik.
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Tán mondanunk sem kell, hogy valamelym eesthetikai méltatá-

sának nem ez a mvészibb formája, hanem az, a melyben a vizsgáló a

tartalom elmondásába bele olvasztja annak fejtegetését, bírálatát is.

Ehhez Erdélyi kö?el jár, kétségkívül közelebb Badicsnál. Mind a két

író helyesen fogja fel Fáy mvének fontosságát a lényegben. De Badics

inkább társadalmi hatását emeli ki, Erdélyi e mellett irodalomtörténeti

fontosságát is. Erdélyi inkább elemez, Badics inkább elbeszél. Erdélyi

a regény styljérl mélyebben gondolkozik, Badics az egyes alakok ter-

mészetérl, sajátságairól ád színezett rajzot. Erdélyi összeválogatja a

styl idegenszerségeit s Fáy elbeszéli nyelvét is vizsgálja : Badics szin-

tén megteszi ezt, de nem itt, hanem mikor összes mvein áttekint.

Abban a néhány sorban, melyet Fáy eladásáról ír Erdélyi, a nyugodt

mbíráló jól megfontolt szavai hangzanak az olvasó felé. Miután ki-

emeli az igazság közvetetlen erejével ható jellemek nevezetesb tulajdon-

ságait, így ír: •Még legtöbb jogos kifogást eladása ellen lehet tenni.

Igaz, hogy bbeszéd, hosszadalmasan fejteget, reflexiókkal terhelt, egy-

egy gondolatra ki-kitér s folytonosan küzd az elbeszélés küls nehézségei-

vel, de e mellett aztán gondos és magyaros. Akadozást sehol sem mutat,

könny, folyamatos és sok numerositással dicsekszik. A hol reflexiókba

merül, néha szónoki magasságra emelkedik, különben mindig egyszer,

szabatos, s mint minden iratában, ebben is természetes. > Erdélyi subiec-

tivebb, Badics tárgyilagosabb. Erdélyinek gondolataiban több az eredeti-

ség, Badicséban több a tanulmány. Erdélyi emelkedettebb hangulatú,

élénkebb képzelm. Badics gondosabb adatcsoportosító. Badics számot

vet a regény keletkezésekor elmondott bírálatokkal is, Erdélyi ezeket

figyelmen kívül hagyja. Erdélyi csak pár sort szentel arra, mikép való-

sította meg Fáy e regényében politikai és társadalmi eszméit, a mit

Badics részletesen rajzol, de azért Erdélyi felfogása a lényegben nem
kevésbbé találó és világos. A Bélteky-házat Fáy írói tehetsége derék

növésének mondja s így végzi e fejezetet: •Látom szelleme fejldését

újabb emelkedésben ; látom ama benslt viszonyt, melyben írói ós poli-

tikai törekvései voltak ; látom e kettt mint összesítette, hogy általok

ketts csatornán át szivárogtassa nemzete tudatába a haladás esz-

méit, a kultúra szükségét s azt az elvet, mely t életében mindenha igaz-

gatta (talán vezette inkább): használni vala életem jelszavai.

Azt azonban sem Badics, sem Erdélyi nem fejtegetik, hogy Fáy

ez irányregényében mennyire tudta a tanító-czélt a mvészivel össze-

olvasztani. E kérdés vizsgálata, ha valahol, úgy Fáy regényeinek, novel-

láinak magyarázatában mindenesetre a leglényegesb szempont, a melyet

Badics nem is érint, Erdélyi is csak távúiról. Bizonyos, hogy Fáy a

Bétieky-házbMi a tanítói-ozélnak nagyrészt feláldozta a mvészit, de

•épen az az érdeme, hogy még e mellett is nagy hatást tett. Nem lebe-
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gette ez a példa Eötvös eltt, mikor A falu jegyzjét megalkotta T
Nagyon valószín, s ha ezt tekintetbe veszszük, Fáy regényének iroda-

lomtörténeti értéke még nagyobb, mint a hogy ez életrajzírók feltntetik.

Nem egyszer hallottuk azt a megjegyzést, hogy az írónak, ha

ismert történelmi részleteket kell eladnia, igyekezzék magyarázatát lehe-

tleg rövidre szabni s úgy kapcsolni hozzá újabb mondanivalóit. Ez ész-

revétel tökéletesen igaz s nem lehet ellene szót emelni. De nem kevésbbé

igaz, hogy alkalmazása a következetességtl függ. Ha Erdélyi mvének
hibául róják fel, hogy a Széchenyi korszakalkotó hatását, reform-tervei-

nek megvalósítását kissé elnyújtva mondja el : még helyén valóbb e meg-

rovás Badics könyvét illetleg. Figyelmesen olvasgattuk Badics mvét s

élveztük sírna, gondos, bár kevésbbé lendületes, de mindenütt figyelmet

kelt eladását, hajlékony styljét, szabatos nyelvét : s mégis a könyv

elolvasása után nem emlékezünk korrajzának talán egyetlen részletére

6em, a mely az eredetiség, az új szempontból való felfogás forrásából

eredt volna. Széchenyi fölléptét elejétl végig kíséri ; elmondja a Lovakról,.

a Hitel, Világ, Stádium czím mveinek fogadtatását, Széchenyi me-

gyei szereplését, tiszai útjait, a Kelet népe eredetét, stb. mindezt az

gondosan részletez modorával s mindezt azért, hogy érthetvé

tudja tenni Fáy föllépését a Széchenyi és Kossuth közti polémiában. Alig

lehet kétségünk az iránt, hogy az az olvasó, a ki ily nagy irodalomtör-

téneti apparátussal írt könyvet kezébe vesz, bizonyosan ismeri a « leg-

nagyobb magyar* és Kossuth Pesti Hírlap')* közt támadt, korában rend-

kívül fontos polémiát s így valószínleg megelégszik vala, ha az élet-

rajzíró csak érinti azt, kiemeli fontosságát s azonnal áttér hsének e

polémiához való viszonyára, álláspontjára. Badics nem így gondolkozott,

úgy hívé, hogy szükséges e polémia egész mibenlétét rajzolnia, elmon-

dania, hogy nevezetesebb politikusaink közül ki milyen álláspontra he-

lyezkedett azzal szemben, hogy Dessewffy Aurél, Eötvös, Vörösmarty

milyen véleményt alkottak a Széchenyi könyvérl, mennyiben adtak iga-

zat a támadó és támadott félnek.

Badics eladása, úgy véljük, csak akkor volna igazolható, ha ez

adatok kevésbbé volnának ismeretesek, vagy ha valamely új szempont

támogatná felfogását, vagy végre, ha Fáy beleszólása oly nagy fontos-

ságú volna, mely ez ügynek új fordulatot adott volna. Azonban, jóllehet

Badics életírói tisztéhez híven igyekszik a Fáy föllépését, ebben a

kérdésben írt mvét mindenkép kiemelni : Fáy szerepe nem igen

hagyott hátra e tekintetben mélyebb nyomokat. Mint politikus egyálta-

Iában véve sokkal kisebb, mint író, vagy mint társadalmi reformer. Ezzel

a világért sem akarjuk való érdemeit kisebbíteni, de azt véljük, hogy

az életírónak számot kell vetnie hse különböz mködési irányának,

fontosságával s ahhoz képest mutatni fel olvasói eltt, mikor ki akarja,
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helyét jelölni a nemzeti mveltség és haladás történelmében. E szám-

vetésre, ha valahol, úgy Fáy életrajzában lett volna éget szükség.

E tekintetben Erdélyi általános felfogása sikerültebb a Badicsénál. Erdé-

lyi igazában véve csak egyetlen fejezetben végez Fáy politikai pályájá-

val s mégis eléggé kidomborítja ez irányú mködését. Annak okát, hogy

Fáy nevét csak a másodrangú politikusok közt szokták emlegetni, abban

látja Erdélyi, hogy Fáy visszavonuló, st félénk természet volt, aztán

inkább a passiv, mint az aktiv politika képviselje lehetett már koránál

fogva. Ez mind igaz, de Badics gazdag adataiból úgy látjuk, hogy Fáy
már azért sem tehetett, mint politikus, mélyebb hatást, mert a magyar

ellenzék nagy eszméivel alig értett egyet, a melyek a fönmaradás és

haladás «sine qua non»-jáúl ismertettek föl. Ha valahol, e téren bizo-

nyosan dilettánsnak tartotta magát, a minél bizonyára több volt. De
hogy mint politikus mögötte maradt az írónak, még inkább pedig a

társadalmi reformernek : szükségtelen volna bizonyítgatnunk.

Mint írónak határozott érdemei vannak s nem tartjuk helyesnek,

hogy Badics, mikor Kisfaludy Károlylyal összehasonlítja, csak dilettáns-

nak nevezi. Fáy bizonyára nem volt oly speciális írói temperamentum,

mint Kisfaludy Károly, de hogy korának nevezetes írója volt, azt Badics

egy vastag könyvvel maga igazolta legjobban.

Azonban még általánosabb hatása volt Fáynak mint társadalmi

agitátornak. Élénk érzéke volt társadalmi betegségeink iránt és senki

sem volt lelkiismeretesb, buzgóbb, önzetlenebb orvosa e betegségeknek

Fáynál. Szabadelv javaslatai és fáradozásai felvirágoztatják a protestáns

egyházi és nevelési ügyet s megteremtik a ref. fiskolát. De ezzel nem éri

be. A nemzeti általános s fkép a nnevelés els és legbátrabb harczo-

sát tiszteli Fáyban, kinek érdemei halhatatlanok. E mellett megalkotja

az els hazai takarékpénztárt, mi egymagában is feledhetetlen nagy

érdeme. Erdélyi könyvének idevonatkozó részei is a legsikerültebbek

közé tartoznak, melyeket Fáyról írt, de a Badicséi még méltóbb elisme-

résünket követelik. Itt már helyén volt hazánk akkori társadalmát szé-

les keretbe állítani az olvasó elé, mert mködése ez irányban majdnem
páratlannak mondható. Valóban Badics mvének e részei a legsikerül-

tebbek. Nemcsak ez életrajznak legszebben, legtöbb gonddal, legmélyebb

felfogással s igazi kedvvel megírt részletei ezek, de általában a magyar

monographiák tárgyalási módjával összehasonlítva is, kiváló helyet fog-

lalnak el. Ezekben emelkedik, szerény véleményünk szerint, Badics írói

egyénisége olyanra, a milyet a szó nemes értelmében hivatásszernek

lehet mondani. Erdélyi könyvének csak a protestáns egyház ügyeire vo-

natkozó tárgyalása vetekszik Badics könyve megfelel részletével ; de a

mi a nnevelés s még inkább a takarékpénztár megalapítását illeti : ez

irányú fejtegetése Badicsnak sokkal felette van az Erdélyi könyve
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megfelel fejezeteinek. Oly mélyre hat Badics e vizsgálatával, oly jól

csoportosított gazdag adatokkal rendelkezik, annyi ismeretet és tanul-

mányt mutat, a mik magukban véve is dicséretre méltók. Lehetetlen e

részletekbl bármilyen kivonatot adnunk. Az olvasó, ki hazánk társa-

dalmi haladásának történetével bvebben akar foglalkozni, kétségkívül

élvezettel fogja e fejezeteket olvasni, mert ezekbl annyi tanulságot, oly

bö ismereteket merít, mennyit kevés hasonló könyvben talál ily ügyesen

és szépen összegyjtve.

Badics könyvének az utolsó fejezetei a legsikerültebbek : ellenben

Erdélyi mvében épen a három utolsó fejezet van kissé elnagyolva, mi

mintegy elégedetlenné teszi az olvasót, ki az egész könyvben egy komo-

lyan gondolkozó f lendületes fejtegetéseit oly szívesen fogadta. Ezen

kívül a XVI. fejezet egészen aránytalan a többihez képest. Ezt az elbbi

vagy a megfelel másik fejezethez kellett volna kapcsolnia, de semmi

esetre sem szabad egy kidolgozott, arányosan felosztott munkában oly

fejezetet elválasztani, a mely másfél lapból áll, míg a többiek 15—20 lap-

ból állanak. Ezen kétség kívül minden olvasója megütközik s annál in-

kább, mivel Erdélyi ereje épen a conceptióban van. Badics gondos ki-

dolgozásával az Erdélyi conceptióját kitn mvé lehetett volna alakí-

tani. De Erdélyi, bár egy eredeti tehetség hatását teszi ránk, nem min-

dig tudja szavait jól megválogatni. Némi szokatlanságok a szavakban és

mondatfzésben több helyen láthatók könyvében. Pedig, mint föntebb

kiemeltük, stylje, általánosságban itélve, emelkedettebb, hatásosabb

a Badicsénál. De Badicsé szabatosabb, simább, folyékonyabb, gondosabb.

Erdélyié merészebb, újabb, eredetibb. Mindkettejüknek megvan igazi

érdeme s könyvük egymást sok tekintetben kiegészíti. Ha Badiosét az

akadémia méltán tntette ki : Erdélyi is meg lehet elégedve mve sike-

rével. Dr. Váczy János.

A Classicnsok Khetorikája. Irta Sárffy Aladár. Budapest, 1890.

Franklin-Társsulat, 160 1. Ára 1 frt.

A mint szerz elszavában kifejti, munkája megírására fkép az

serkentette, hogy eddigelé nem volt irodalmunkban egy szakmunka

sem, mely a classicus ó-kornak rhetorikai munkásságát ismertette s az

érdekldknek útbaigazítást nyújtott volna, úgy hogy az illetk a német

philologiai irodalomra s itt Volkmann nagy munkájára voltak utalva,

mely munkának áttanulmányozása pedig sok idbe s fáradságba került.

E munka czólja e szerint az említett hiány pótlásában áll. Hogy e czélt

mennyiben érte el Sárffy úr : arra nézve csak mve tartalmának elmon-

dása s észrevételeim megtevése után fogom véleményemet kimondani

;

magára az elszóban foglaltakra csak azt jegyzem meg, hogy Volk-
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mannák nagy munkáján kívül van a Handbuch d. cl. Alterthums-

WÍ88enschaft II. kötetében egy rövid tájékoztató mve. mely azoknak

igényét teljesen kielégíti, a kik rövid összefoglalást óhajtanak. Én észre-

vételeimnél épen ezt a kitn mvet fogom szem eltt tartani.

Rövid bevezetés után (7

—

11. 1.), melyben a rhetorika fogalmának

külömböz meghatározása, a tárgy felosztása s feladata foglaltatik,

szerznk áttér a rhetorika öt frészének megbeszélésére ( 1 2—148 1.).

Az inventiónak tárgyalása veszi igénybe az els szakaszt. (12—94.

1.) Itt szól errl elször is a törvényszéki szónoklat körében két feje-

zetben. Az elsben az intellectióhoz (vótjois) tartozó fogalmakról beszél,

a második fejezetben pedig a törvényszéki beszédek részeivel foglal-

kozik s hót részt vesz fel (Prooemium, narratio, egressio, propositio, argu-

mentatio, refutatio, peroratio) s mindegyiket részletesen megbeszéli s ki-

vált az argumentatio artificialisnál idzik sokáig (34—48. 1.). A mondottak

kiegészítéséül a 68-ik lapon Cicero «Pro Milone* beszédének taglalását

adja. Majd az inventiónak a tanácskozó szónoklatban való szereplésére

kerül a sor (69—77. 1.), a 76—77. lapokon a tPro lege Manilia* vázlatával,

míg a 77—94. 1. az inventiónak az alkalmi szónoklatnál való eladá-

sával befejezi a szerz az els, az inventióról szóló szakaszt. A 93—94. 1.

Perikies • Athense dicsségérl* mondott beszédjének vázlatát kapjuk.

A második szakasz az elrendezésrl szól (95— 104), a harmadik

pedig (105—142. 1.) a kifejezésrl. Ez utóbbiban hosszabb részt ezentel

a szónoki ornamentikának eladására. A negyedik szakasz (143— 145. 1.)

a betanulás eszközeit mondja el, az ötödik a szóbeli eladás kellékeit

(146— 148. 1.). Betrendes, két részre ozztott (latin, görög) tárgymutató

fejezi be mvet.
Észrevételeim a következk :

A szónoklatnak gyakorlati s mvészi szónoklatra való felosztása

{p. 9) megvolt ugyan az ó-korban, de Volkmann sz. (p. 461 ) tEs finden

sich von dieser sachgemássen Einteilung bei den Altén nur vereinzelte

Spuren, und sie war keineswegs allgemein giltig.»

P. 10. « Aristoteles a hallgatók értelmisége szerint osztja fel a

beszédeket.* Ez helytelen. Helyesen Volkmann, p. 462: «Aristoteles

gewinnt seine drei Arten von XÓ701 pTjtopixoí zunáchst aus der Ver-

schiedenheit der Zuhörer, vor denen gesprocheu wird.» Aristoteles

Bhetoríkája (ford. Kiss János) p. 27. «Az ékesszólásnak három neme

van, mert a hallgatók is ennyifélék.* Aristoteles szép okoskodását jó

lett volna kivonatban közölni, a mint Volkmann teszi.

Szerz a 9. lapon megmondja, mi lehet a szónoklat tárgya, a

11. lapon ismét elhozza s újra megbeszéli. Ez felesleges.

A mit szerznk a 12. lapon intellectio, quaestio, causa czím alatt

elmond, leggyöngébb része egész munkájának, mert szavain eligazodni

Digitized byGoogle



90 TÓTH KÁLMÁN.

sehogy sem lehet. fAz inventiót — úgymond — megelzi az intellectio

(vótjok;), vagyis a beszéd indító okának megismerése. Ez volt a stoi-

kusok rcoXtuxöv CVjfrjjia-ja, mely alaptételhez fzdik a beszéd többi

része.* Ez még megjárja, ámbár kezd, helyesebben mondva össze-

foglaló munkát óhajtó embernek elég fejtörést okoz a rcoXittxóv CVjn)(ia-

nak ily szkszavú meghatározása. De tovább: «Ez a szónoklat anyagi

tartalma és lényege, részei pedig a fréatc és Ó7rófrsot$. Ezek pedig a) vagy

általános tételek, vagy b) meghatározottak. Tartalmuk szerint lehetnek

:

1. Elméleti tételek (qufflstiones cognitionis), melyek csupán tudományom

kérdéssel foglalkoznak. 2. Gyakorlati tételek (quaBstiones actionis),

melyek a gyakorlati élet sokféle tárgyával foglalkoznak. A frsan; szaba-

don választott tárgy, a ÓTCÓ^eotc ellenben, melyet rcoXtTixöv CV]t7]jxa-nak

(politikai feladatnak) is neveznek, tulajdonképen olyan meghatározott

feladat, mely adott események, személyek és id complexuma, latinul

causa. Ez a kett közt a külömbség — Ttspíotaotc;, mely hét kérdést

foglal magában s ez az ismeretes : quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur,

quomodo, quando.»

Tehát a szónoklat indító okának megismerése (rcoXiTixöv CVjfy][i<a)

egyszersmind a szónoklat anyagi tartalma és lényege. Két részbl áll : a

#éai<; és ÓTüó^eotcbl; demaga a oTüó^sotc; is lehet rcoXtTixöv CVjO)|ia.

A ftéois is, Mcóftsotc is (néha rcoXittxóv CV)nr)|Jia) többféle lehet. Szem

eltt tartandó, hogy a {ráoi<; szabadon választott tárgy, a {ntófteoi*; meg-

határozott, körülmények complexumából álló feladat. A kettejök közt

való külömbség, melyet TCspíaraaic-nak neveznek, hét kérdést foglal ma-

gában: quis, quid, ubi stb. A szabadon választott s meghatározott

feladat közt való külömbség ? Hogy értsük ezt ? Á szabadon választott

tárgy nem állhat körülmények complexumából ?

Látni való, hogy itt eligazodni igen nehéz lenne. Mit mond Volk-

mann? «Jedes Thema, welches dem Redner vorliegt, ist entweder in

Form einer Frage gégében, oder lásst sich doch leicht in Form einer

oder mehrerer Fragen bringen. Diese Fragen nannte Hermagoras

C7]t7j|i.aTa TroXtttxá und zwar rcoXiTixá darum, weil zu ihrer Beantwor-

tung die allgemeine Bilduug jedes Staatsbürgers ausreicht .... Diese

CTr)T7ju,aTa rcoXittxá zerfallen uun weiter in ftéotc, qusestio, und tkófteats,

causa, je nach dem die Fragen ganz allgemeiner oder spezieller Art únd.

Die Thesen sind wieder ihrem Inhalte nach entw. theoretische Thesen

(qucest. cognitionis) — ihre Behandluug ist Sache der Philosophen und

nicht der Redner — oder praktische Thesen (quaastiones actionis) ....

Thesis und Hypothesis unterscheiden sich im Grundé nur dtirch ein

Komplex bestimmter Umstánde, der dórt fehlt (mert általánosak), hier

vorhanden ist. Diese Umstánde heissen Ttepiazáasis, circumstantiae.

»

Azt hiszem, ebbl mindenki könnyen megértheti a szóban forgó dolgok
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mivoltát. Csupán Volkmannból érthetjük meg a mi szerznk eme sza-

vait is: tA dttó&sok;, melyet rcoXtTixöv CVj'r)rj|J.a-nak is neveznek stb.»

Yolkmann p. 464 : iln sophistischer Zeit beschránkte man die C^TiíjíJLata

icoXttixá mit Ausschluss der Thesen auf Hypothesen vom genus iudi-

ciale und deliberativum.

»

Sárffy úr elbb tárgyalja a Genera causarum-ot, mint a statusok

tanát. Yolkmann ellenkezleg jár el s nézetem szerint helyesen. Tudni-

illik a tárgyalási sorrendet Sárffy úrnál is, Yolkmannál is jórészt annak

a megfontolása adja meg : milyen sorrendet fog a szónok követni be-

széde megalkotásánál? Ha aztán mindenütt a szónok munkájának meg-

felel sorrendben haladunk a tárgyalásnál, mórt tegyünk kivételt ez

egynél ? Világos ugyanis, hogy a szónok elször azt fogja vizsgálata

tárgyává tenni, a min a kérdés megfordul (status), s nem azt, a mi már

az ügy eladására vonatkozik (genera causarum). Yolkmann a ductussal

együtt tárgyalja.

p. 13. « Szoros értelemben véve a status a vádló és vádlott ellen-

mondó állitásainak összeütközésébl keletkezik .... Ilyen statusa van

a thesis- és hypothesisnek egyaránt.* Ez nagyjában igaz, csakhogy

nem általánosan elfogadott dolog. Hermogenes, ki az egész status-tant

legvilágosabban tárgyalta, a thesiseknél nem vett fel statusokat. (Yolk-

mann p. 466.) p. 15. A status qualitatis meghatározása hiányos. *Itt az

a kérdés : quale sit ? vagyis ez a tárgy milyenségét határozza meg, váj-

jon megengedhet e* stb. Hiányos pedig azért, mivel a vádlott magatar-

tását (tehát a statusnál a legfbb dolgot) nem jellemzi. Yolkmann

p. 466: «Im dritten Falle (a status qualitatisnál) giebt der Verklagte

die That, auch die vom Kláger gewahlte Bezeichnung derselben zu, be-

hauptet aber ihre Bechtmássigkeit, oder bringt Milderungsgründe vor.t

A genus legale statusait Yolkmann épúgy, mint a genus rationalenál

elfordulókat, teljes rövidséggel adja el, míg Sárffy úr folytonosan pél-

dákat hoz föl, a mi mindenesetre csak elnyére válik.

A ductus tárgyalásával befejezdik az intellectioról szóló els

fejezet. Kár, hogy ez nincs kitüntetve. A ki a Sárffy úr könyvét olvassa,

az — feltéve, hogy elleges ismeretei nincsenek — nem fog annak tudo-

mására jutni, hogy status, genus, ductus, asystaton — mind az intel-

lectio fogalma alá tartozik.

Utólag még egyet kell felemlítenem. Szerznk p. 17 az asystaton

csoportjairól szólva, C) alatt az aíttov-t okkal, a oové^ov-t foglalattal

fordítja. E két szót magyarázni s nem körülírni kellett volna, úgy mint

Yolkmann teszi p. 466, 1. jegyz. «Afciov ist dasjenige, womit der Kláger

seine Aussage begründet, oovéxov dagegen dasjenige, worauf der Ver-

klagte sich stützt.*

A beszéd részeirl szólva szerznk hét részt különböztet meg
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(procemium, narratio, egreseio, propositio, argumentatio, refutatio,

peroratio). Ez annyiban hibáé, a mennyiben nem tnik ki, hogy melyek

a f- s melyek a mellékes részek. Épen ezért Yolkmann csupán öt részt

vesz fel (prooemium, narratio, tractatio vagy probatio, refutatio, epi-

lógus), mert p. 470: tln der Stoisch-Hermagoreischen Rhetorik galten

diese als die stehenden fünf Theile der Rhetorik. Propositio und par-

titio sind nicht Theile, sondern nur Bestandtheile derselben. An belie-

biger Stelle lassen sich noch eine oder mehrere egressiones anbringen.*

Jó lett volna szerznknek ilyenformán megemlíteni e részeket, mint

Volkmann teszi.

A genera causarum kivált a prooemium szerkesztésére bírnak fon-

tossággal. Épen ezért Yolkmann az ott mondottak alapján részletezi a

szónok teendit a beszéd e részénél, a mi egész következetes eljárás s

egyszersmind az eladást is szervesebbé teszi. Sárflfy úr a .vádló s vád-

lott álláspontiából rendszerezi mondanivalóit. A Volkmann eljárása

épen azért, mert az szervesebb összefüggést alkot, nézetem szerint he-

lyesebb.

Az enthymemák topikájánál könyvünk elszámolja az összes 28

forrást, melyet Aristoteles megkülömböztet. Szerintem az ilyen, rövid-

ségénél fogva töredékes minutiosus dolgot bátran el lehet mellzni.

Utalni kell az író megfelel helyére ; a ki érdekldik iránta, fel fogja

keresni, a könyvében pedig hely marad más szükségesebb dologra.

p. 92. A gyászbeszédeknél ezt mondja könyvünk : «Megemlíthet-

jük, hogy a megholt boldogabb, mint mi, ... . ezért ne sirassuk t, ki

talán az aether magasságából szemrehányólag nézi azokat, kik most

érte könnyeznek.* Görög-római felfogás szerint a megholt nem igen

nézhetett le az aether magasságából gyászoló rokonaira.

A dispositiónál az oíxovo|ua-nak (= az inventio által összegyjtött

anyag mvészi feldolgozása) csupán egyik módjáról, a statusok tatps-

OL<;-érl beszél, a másikat, az e^sp^aoía-t pedig elhagyja szerznk. Nem
tudom megmagyarázni, mért járt el így. A trópusoknál a metaphorát

helytelenül határozza meg könyvünk. «(A metaphora) azon módja az

átvitelnek, midn a szót saját érteményérl más hasonló tárgy jelölésére

vÍ8zszük át nagyobb élénkség és kellem kedvéért.* p. 114. Ez a trópus

meghatározása ; a mint Quintilianus is mondja könyvünk idézetében :

« Trópus est verbi vei sermonis a propria signifícatione in aliam cum
virtute mutatio.* Helyesen határozza meg Volkmann p. 478: «(Die

Metapher) ist im allgemeinen ein kürzeres Gleichniss, bei welchem der

zur Erláuterung eines Begriffs herbeigeholte Ausdruck für diesen selbst

gesetzt wird.» A trópusnak föntebbi meghatározása szerint a hyperba-

ton, anastrophe, onomatopoeia, katachresis nem valódi trópusok, mert

náluk a szó értelmének változásáról, vagy egy szónak más szóval való
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helyettesítésérl nem lehet szó. Ezt meg kellett volna jegyezni szer-

znknek, (p. 116, 117.) L. Volkmann. p. 479.

SárfFy úr önmagával jön ellenkezésbe, midn a 123-ik lapon így

szól: «A rhetorok grammatikai szó- és gondolatfigurákról tesznek em-

lítést (A grammatikaifigurák) is szolgálhatnak ékességül^ mert a

kifejezésmód egyhangúságát kellemes változatossággal fszerezik. A va-

lódi figurák azonban csak a szó- és gondolatalakzatok, mert ezek szol-

gálhatnak ékességül a beszédnek.* Az ellentmondás szembeötl.

Nagyobb baj ennél az, hogy a figurák (alakzatok) felosztása nem
helyes. Ilyen felosztást találunk könyvünkben p. 123—124.

I. Szóalakzatok (fig. verborum).

II. Gondolatalakzatok (fig. sententiarum).

Az els csoportbeliek lehetnek :

a) Fig. repetitionis.

fi) Fig. detractionis.

y) Fig. oppositionis.

A második csoportba tartozó alakzatok közül 1 3-at említ szerznk.

£ felosztásból a rhetorikai figura fogalma kimaradt. A helyes

felosztás e szerint ez volna (fbb pontjaiban)

:

I. Szóalakzatok (a kifejezés értelme elhagyásukkal vagy meg-

változtatásukkal nem másul).

II. Gondolatalakzatok (a kifejezés értelme elhagyásukkal meg-

változik.)

I. A szóalakzatok lehetnek,

a) grammatikai,

b) rhetorikai alakzatok.

Az elsk pusztán a rendes gramm, használattól való eltérések, a

másodiknál a kifejezés szándékos alakításáról van szó s létrejönnek

:

a) ismétlés,

fi) elhagyás,

y) ellentét által.

(L. Volkmann p. 180—482.)

Nem világos a stylus egyik fajáról, a 5etvóx7]c;-rl szóló következ

pont (p. 137): «A finomodott rhetorikának .... vagy föl kellett még

állítani a negyedik fajta 8sivÓT7]<;-t, vagy pedig az ismeretes háromból

kellett combinálni még egyet, melynek a többi - megtartván korábbi

jellegét — alája volt rendelve.* Itt nem tudjuk, mi neve volt ennek a

többi fölé rendelt fajnak. Ezt szintén 3eivór/)s-nak nevezték. (Volkmann,

p. 487.)

Helyesebben jár el szerznk a Hermogenes-fóle ÍSéai tárgyalásá-

nál, mint Volkmann, ki p. 488 puszta nóvsorozatot ad. Könyvünkben

az egyes kifejezések magyarázatát is megtalálhatjuk.
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Ezzel be is fejezhetném értesítésemet. Nem mulaszthatom el

azonban, hogy fel ne említsem a szóban forgó könyvnek egy nagy hibá-

ját. Ugyanis szerzjének szokása latin idézetekkel állni el lépten-nyo-

mon, akár van rá szükség, akár nincs, s ez idézeteket legtöbb esetben

nem jegyzetekben a lap alatt, hanem a szövegben közli. Nem lehet

ugyan kimondani, hogy ilyesmit egyáltalában nem volna szabad tenni,

st néha ajánlatos is ; de csak akkor, ha az nagyon jellemz. Részemrl

például helyeslem Sárffy úr eljárását, midn a prooemium feladatát

Quintilianus szavaival röviden így mondja meg: •. . . . auditorem bene-

volum, attentum, docilem facere.i Vagy ha például a jóakarat meg-

nyerésére hathatós eszközül ezt ajánlja: iFortiter in re, svaviter in

modo.» Feltétlenül elvetendnek tartom azonban az ilyen, ha kell, ha

nem, minduntalan elforduló s így utoljára bosszantóvá váló idézgetést

:

•A felkorbácsolt érzelmek hatása alatt álló biró teljesen a szívre bízza

magát. Már pedig sicut amantes de forma iudicare non possunt, quia

sensum oculorum praecipit animus* stb. Vagy : iA rend (ordo) in verbis

singulis et contextis nyilvánul. » (p. 132.) « Vigyázni kell, hogy a vég- és

kezd szótag ne adjon aliquod deforme noment.i p. 133. • Figyeljünk a

hiatusra, mely a kiejtést teszi alkalmatlanná, habár Demosthenes et

Cicero modice respexerunt ad hanc partém.* (ugyanott) « Cicero meg-

elégszik a beszédben azzal, quod sub aurium mensuram aliquam cadit,

etiam si abeat a versu, mert szerinte ez teljesen megfelel a széphang-

zatnak.* S a könyv szinte hemzseg az ilyen félig magyar — félig latin

kentaur mondatoktól.

Az Bem helyes, ha a szerz ilyen kifejezéseket használ, tviczcze-

ldés», « részek felrészelése » s ha az általánosan elfogadott idézésmódok

helyett másokat alkalmaz. így p. o. Demosthenes «IIepi toö orecpávoo*

beszédjét így idézi : • Demosthenes a koszorúban. » Különben szerz sem

így idézi mindig (p.p. 137. 2. pont), daczára hogy a 24. 1. kijelenti:

«Ez a beszéd Ilepl to otscpávoo név alatt ismeretes; mi csak koszorú

névvel fogjuk említeni. » Az ilyesminek pedig épenséggel nincs értelme

:

•Gorgias az Olympiám (9. 1.).

A munkának — a mint látszik— számos fogyatkozása van ugyan,

s a Volkmann-féle hasonló czélú, szakemberek számára írt rövid mun-
kával semmiesetre sem versenyezhet : mégis megérdemli az olvasást s a

használatot. A hiányok nem olyanok, hogy ha más könyvet is haszná-

lunk mellette, könnyen pótolhatók nem volnának. Meglátszik a köny-

vön mindenütt a lelkiismeretes igyekezet s szorgalom, st hibái egy

része, p. o. az anyagnak az intellectiónál való túlságos földarabolása,

épen innen származik. Elnyére válik, hogy mindenütt példákkal áll

el, bár kissé nagyhangúnak tartom az elszóban foglalt azon állítást,

hogy : tA példák ezreivel találkozik itt az olvasó. »
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Sajtóhibák:

26 lap

27 i

28 «

« 13 •

3 «

29 «. 23 •

32 t 11 «

83 ii 13 «

86 i« 16 i

90 i« 10 «

96 i 1 «

99 ii 5 «

123 <• 13 «

131 i 6 «

147 ii 7 t

17 sor felülrl: oóvtovoc, oóvtou,oc helyett

« ezeket, azokat
i incundam, iucundam
• exequi, exsequi

alulról : Miletos, Meletos
« mendarein, mendacem <

felülrl : quodem, quodam
alulról : XoXtá, XaXía

• b , d
felülrl : expectet, exspectet

alulról : collacatis, collocatis

felülrl : aüoTSTjpá, aüanrjpá
c érthessen, érthessen

Dr. Tóth Kálmán.

PHILOLOGIAI PRQGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1888/89.

36. Pintér Kálmán: A bölcsel elem Vörösmarty lyrai költe-

ményeiben. (A kegyesrendiek budapesti fgymnasiuma 1888/9.) —
Az értekezés bevezetésében szerz visszautasítja egyik napilapunknak

azt az állítását, hogy Vörösmarty költészetének mind jobban a méltatlan

feledés lesz sorsa, és szomorúnak is tartaná, ha nagy költnket már is

az iskolai könyveknek adnánk át megrzés végett. Csatlakozunk mi is

tiltakozásához, mert úgy hiszszük, mellette szól az, hogy V. mveibl
pár év eltt, ez évtizedben, új kiadás jelent meg; azt pedig tudjuk,

hogy mit jelent nálunk egy költnek új kiadása. De ha ebben egyet-

értünk is, az nekünk is úgy tetszik, hogy V.-t már nem olvassák, és

ennélfogva nem is ismerik annyira, mint megérdemelné; e sorsban

azonban osztozik általában költinkkel. Nem akarunk lamentálni, csak

kifejezzük azt a sejtelmünket, hogy közönségünkre, különösen ninkre

nézve, alighanem csak a legújabb irodalom létezik. Pedig épen V. lyrája

oly sok és változatos hangon szól a nkhöz, hogy inkább érdekelhetné

talán ket, mint pl. Aranynak, hogy úgy mondjuk, férfias lyrája. És e

tekintetben alighanem könnyebben hozzájuk juttatná V.-t egy nem
teljes, hanem részletes kiadás. -

Hogy pedig V.-t immár az iskolának adnánk át megrzés végett

(a mi persze egyelre csak föltételesen van mondva), sajnos, abban se

találnánk valami nagy megnyugvást. Tudjuk, hogy középiskolánk, külö-

nösen gymnasiumunk, mily szánalmasan csekély idt fordíthat irodalom-
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történetre s a mi ezt megelzi is, abban V.-ra alig juthat több, mint

egy pár ballada és lyrai költemény. Talán épen ennek érzete buzdította

szerznket, hogy fejtegetés tárgyává tegye V. költészetének egy oldalát

és közölje azt oly helyen, a hol leginkább szólhat az ifjúsághoz. Ebbl
a szempontból mindenesetre megérdemli elismerésünket, különösen

mert mindvégig emelkedett, nem hanyatló lelkesedéssel tárgyalja a föl-

vett thémát, a mely emelkedettség alkalmas lehet az ifjúságban hasonló

lelkesedést és, a mi talán leginkább kívánatos, olvasási kedvet ébreszteni.

Nem szándékozunk ez értekezést részletes bírálat alá venni, in-

kább csak rövid ismertetés alapján akarunk néhány megjegyzést tenni.

A bevezetés, miután néhány helyes, okos megjegyzést tesz álta-

lában az emberi élet folyására, áttér a költészet föladatának jelzésére,

a mit jeles bölcsészek és költk nyomán helyesen is végez. Talán nem
épen szerencsés a költ és bölcsel olyan szembeállítása, hogy egyik a

meggyzdés erejével, a másik a lelkét betölt pathos melegével hirdet

eszméket, — mert a tanulót könnyen abba a tévedésbe ejtheti, hogy a

meggyzdés erejét, a mi itt kétségkívül a bölcselre van vonatkoztatva,

a költben ne keresse; nyilván való fedig, hogy benne legalább oly

mértékben meg kell lennie, mint a másikban. Azt sem tudjuk egészen

elfogadni, a mint Arany és V. psychologiáját összehasonlítja, állítván,

hogy Arany a lelki állapotot küls jelben is, physiologiailag híven tn-

teti fel, V.-t «pathetikus hajlama inkább a nagyobb arányú lelki tünetek

ábrázolására késztettem Tán közelebb járunk a valósághoz, ha helyesnek

fogadva el, a mit Aranyról mond, a különbséget inkább abban keressük,

hogy V. a jellemzésben, az érzelmek kifejezésében inkább képekkel élt.

A bevezetés után áttér annak részletes tárgyalására, hogyan

nyilatkoznak V.-nál az egyes érzelmek, indulatok: vágy, remény, részvét,

lelkesedés, hála stb., azután ezek ellenkezi, a bnök, mindenütt nagy

részletezéssel, számos példán tntetve föl állításait. Majd hazafiságát

tárgyalja részletes elemzésével fkép a Szózatnak. Erre vonatkozó fejte-

getését következ tételben foglalja össze : egy oklánczolat az egész köl-

temény ; benne az érzelem fensége a logikai meggyzdés erejével egye-

sül. Szintén részletesen fejtegeti a ^Gondolatok a könyvtárban* czím
ódát, végeredményül a költeményben is kifejezett küzdelmet fogadván

el ; majd áttér tankölteményének : Volt tanítványaimhoz beható elem-

zésére. A költ iróniájának tárgyalása után foglalkozik vallás-bölcse-

letével és jól e?ik elismernünk, hogy itt is megtartja emelkedett föl-

fogását, nem ad helyet kicsinyes felekezetiségnek. szintén sajnáljuk

azonban, hogy kikerülte figyelmét e téren V.-nak Pázmán czím epi-

grammája, melynek utolsó sora szépen talált volna értekezésének emel-

kedett hangjához s csak emelte volna azt

:

Legszentebb vallás a haza s emberiség.
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Nincs semmi okunk, hogy szándékosnak tekintsük ennek kimara-

dását, azért csak sajnáljuk a véletlent. Utolsónak A merenghöz czím
bölcseldalt fejtegeti, végeredményül elfogadva róla Gyulai Ítéletét : a

boldogság bölcselete.

Ezekben vázoltuk ez értekezés tartalmát, kifejezést adva ránk

tett hatásának is. A mi megjegyzést még tennünk kell, a szerkezetre

vonatkozik. Ügy tetszik nekünk, hogy kelleténél jobban belemerül a

részletekbe; talán kevesebb részletezés áttekinthetbbé tette volna.

Mindenek felett pedig jó lett volna az értekezés végén recapitulatióban

összefoglalni a fbb pontokat, melyekre az elemzés vezette a szerzt.

Szigetvári Iván.

VEGYESEK.

— A budapesti philologiai társaság f. évi okt. 1-én felolvasó

Ülést tartott, melynek tárgyrendje a következ volt

:

1. Dr. Kassai Gusztáv: Kisfaludy Károly Mohács czim elegiájáuak

ó-görög metrikus fordítása.

2. Matirkó Bertalan : Euryalus és Lucretia a magyar irodalomban.

A felolvasó ülést zárt választmányi Ülés követte, melyen P. Thewrewk
Emil elnökölt és Fináczy Ern volt a jegyz. Jelen voltak továbbá:

Heinrich Gusztáv. Pecz Vilmos, Némethy Géza, Pozder Károly, Csengeri

János, Gyomlay Gyula, Kassai Gusztáv, Bermüller Ferencz, Cser-

halmi Samu.

A múlt Ülés jegyzökönyvének hitelesítése után következ tagválasz-

tások történtek : Dr. Heinrich Gusztáv ajánlatára Esztegár László és Demek
Gyz bölcsészet-hallgatók 1890-tl rendkívüli tagoknak, Polgár György

ajánlatára Szölgyény Ferencz miskolczi kir. kath. gymnasiumi tanár

1890-tl rendes tagnak, Dr. Hegeds István ajánlatára Henning Rudolf

dévai freáliskolai tanár, eddig rendkívüli tag, 1891-tl rendes tagnak,

Tímár Pál ajánlatára Nagy Zsigmond debreczeni ev. ref. fgymnaBiumi

tanár 1890-tl rendes tagnak, Ponori Thewrewk Emil ajánlatára Incze

József és Bartha József bölcsészet-hallgatók 1890-tl rendkívüli tagoknak,

Dr. Pecz Vilmos ajánlatára Gytirky Ödön tanár, a budapesti kath. kör

titkára, 1890-tl rendes tagnak, Dr. Némethy Géza ajánlatára Ferszigán

János belényesi és Buzási Ábel pécsi kath. fögymnasiumi tanárok,

dr. Katona Lajos budapesti H. ker. és Gál Mózes pozsonyi kir. kath. fö-

gymnasiumi tanárok 1890-tl rendes tagoknak megválasztatnak.

E szerint van a társaságnak 9 tiszteletbeli, 6 alapító, 322 rendes,

58 rendkívüli, összesen 395 tagja.

A pénztárnoknak az eredeti jegyzkönyvhöz mellékelt kimutatása a

PfcUologfe! Kfixlönj. XV. 1. 7
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társaság 1889. évi deczember 27-tl 1890. évi szeptember hó 30-ig terjed

bevételeirl és kiadásairól tudomásul vétetik.

— A budapesti philologiai társaság 1890. november hó 26-án

felolvasó ülést tartott, melynek tárgyai voltak

:

1. Hittrich Ödön: Synesius hymnusai.

2. Háhn Adolf: A « Fösvény* els magyar feldolgozása*

3. Négyesy László : Báróti Szabó Dávid származása.

A felolvasó ülés után választmányi ülés tartatott, Heinrich Gusztáv

elnöklete alatt. A jegyzkönyvet Fináczy Ern vezette. Jelen voltak még
Pecz Vilmos, Bermüller Ferencz, Cserhalmi Samu és Kassai Gusztáv.

A múlt Ülés jegyzkönyvének hitelesítése után a pénztáros bemutatja

elterjesztését a társaság bevételeirl és kiadásairól. £ szerint a társaság

összes bevétele 1889. évi deezember 28-tól 1890. évi november 25-ikéig

4649 frt 24 kr. (elirányozva: 5000 frt 71 kr.), összes kiadása 4061 frt

38 kr. (elirányozva: 4959 frt 15 kr.). — A pénztári elterjesztés tudomá-

sul vétetik.

Keczer Géza és Olejovics János, úgyszintén dr. Klekner Alajos kilé-

pése 1891-tl tudomásul vétetik.

Új tagokul megválasztatnak : Liska János szarvasi ág. ev. fgymna-
siumi tanár 1890-tl rendes tagnak (aj. Némethy Géza) ; Dr. Székely

György nagykrösi ev. ref. fgymnasiumi tanár, volt rk. tag, 1890-tl

rendes tagnak (aj. Heinrich Gusztáv) ; Volf Béla székesfehérvári áll. f-
reáliskolai tanár, volt rk. tag, 1891-tl rendes tagnak (aj. Heinrich Gusz-

táv) ; Hatála József kegyesrendi tag, 1891-tl rendk. tagnak (aj. Heinrich

Gusztáv) ; Révész Ferencz Cyrill szilágysomlyói kath. gymnasiumi tanár,

volt rk. tag, 1890-tl rendes tagnak (aj. Cserhalmi Samu) ; Somogyi István

privigyei kath. gymn. tanár, volt rk. tag, 1891-tl rendes tagnak (aj. Cser-

halmi Samu); Serédy J.János kszegi kath. gymnasiumi tanár, 1890-tl

rendes tagnak (aj. Cserhalmi Samu); Beibner Márton bölcsészet-hall-

gató, 1891-tl rendk. tagnak (aj. Pecz Vilmos). — E szerint van a tár-

saságnak 9 tiszteletbeli, 6 alapító, 328 rendes és 56 rendkívüli, összesen

399 tagja.

Néhány tag kilépése nem fogadtatik el, részint mert az illetk az

alapszabályok 18. §ában foglalt kötelezettségüknek nem tettek eleget,

részint mert hároméves tagsági cyklusuk nem ért véget.

A közgylés f. évi deczember 28-án d. e. 10 órakor fog megtartatni.

Megelzleg választmányi ülés lesz.

A közgylés sorrendje következkép állapittatik meg: 1. Elnöki

megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztárvizsgáló bizottság jelentése.

4. Heinrich Gusztáv a választmány megbízásából Bartal Antal ny. igaz-

gató, kir. tanácsosnak tiszteletbeli taggá leend megválasztását indítvá-

nyozza. 5. Választások.

A pénztárvizsgáló bizottság tagjaivá megválasztatnak : Fröhlich

Róbert (mint elnök), Fináczy Ern ós Gyomlay Gyula. — A candidáló

bizottság tagjaiként küldetnek ki: Pecz Vilmos (mint elnök), Bermüller

Ferencz ós Némethy Géza.
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— Schvarcz Gyula legújabb munkájáról (Kritik der Staats-

formen des Aristoteles, Eisenach, 1890. Bacmeister) érdekes bírálatot irt

Döring a Wochenscbrift für klass. Philologie- ben (1890, 1334. L). E nagy készült-

séggel irt munka ugyanis szintén abban a hibában szenved, melyet szerz-

nek egyéb idevágó mveiben annyiszor megróttak, hogy t. i. lépten-nyomon

elhagyván az objektív történelmi kutatás talaját, a régiek államtudományi

nézeteit a legújabb liberális politika dogmáihoz viszonyítja s rajtok e

hamis szempontból a legigazságtalanabb kritikát gyakorolja. A könyv csak

elismerésünkre tarthatna számot, ha nem volna benne egyéb becses histó-

riai anyagnál s az Aristoteles-fóle iratok hagyományára vonatkozó eredeti

nézeteknél. De az már valósággal provokálja az ellenmondást, midn Sohvarez

Aristotelessel, mint valmi él pártellenféllel legtöbbször komikussá váló,

nagyon is •parlamentáris* modorban polemizál s t okolja a modern államélet

kedveztlen alakulásaiért. Nagyon találóan mondja a német bíráló, a ki a

szerz tudományát s a munka irodalomtörténeti részeit különben szívesen

méltányolja, e pontra vonatkozólag : «Was nun die vom Veri an Aristoteles

geübte •Eritik » betrifft, so ist dieselbe von einer so blinden, sioh überschla-

genden Leidenschaftliohkeit, dass mit der Masse des Unberechtigten auoh

das etwa Berechtígte derselben verloren geht . . . Man braucht einesolohe

Eritik nur zu charakterisiren, um ihre Ungehörigkeit zu erweisen. Wir
wiseen ja auch ohne den Verf., dass der gesamte auf uns gekommene
Bestand der aristotelischen Schriften — und das gilt in eminentem Masse

auch von der Politik — nicht nur unter der unverstandigen Anordnung

der Redaktoren gelitten hat, sondern auch von Aristoteles selbst unabge-

schlossen, fragmentarisch, ja auch in den ausgeführten Partieen mehr oder

minder innerlich unfertig und für eine Herausgabe nicht reif hinterlassen

worden ist. Das ist eine beklagenswerte Thatsache, die ein eindringendes

Verstandniss und eine volle Würdigung der aristotelischen Gedanken im

höchsten Grade ersohwert. Dass es aber Aristoteles nicht vergönnt war,

seine Gedankenwelt in abgeklárter, systematisch durchgebildeter Form
auf die Nacbwelt zu bringen, berechtigt keinen Sterblichen, und heisse

«r auch Július Schvarcz, einen der ersten Lehrer der Menschheit einesteils

wie einen gedankenlosen Schwátzer oder dummen Schulknaben, anderntheils

wie einen boshaften, pernden Parteigánger verwerflicher Interessen zu

behandeln.» — A kiváló figyelmet érdeml munkára különben még vissza-

térünk.

— Phcenix seu Nuntius Latinus Internatdonalis czimen

indult meg július 1-én Londonban egy folyóirat, mely, mint a Societas

Internationalis közlönye, a latin nyelvnek világnyelvvé tételét tzte ki

ozéijáúl. Az els szám azon elveket fejtegeti, a melyek lehetvé teszik,

hogy a latin nyelv általánosan elterjedjen s mint — bár kihalt — de ter-

mészetes fejldés nyelv, azt a szolgálatot tegye, a melyet az ujabb idben
mesterségesen megalkotott volapük nyelv van hivatva — ma már meg-

lehets számú híveinek nézete szerint — teljesíteni. A Societas Internatio-

nalis különösen az üzleti világot akarja eszméje körébe vonni, a mi ter-

mészetes is, minthogy els sorban ez érzi egy világnyelv hiányát. Terve

7*
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kivitelében a classicus nyelv alapján az úgynev. konyha-latin nyelvre akarja

fektetni a fsúlyt, mely utóbbinak a közéletre nézve mindenesetre megvan

a classicussal szemben az az elnye, hogy a modern dolgokat, ha idegen-

bl kölcsönzött szókkal is, de röviden fejezi ki, míg azok a philologusok,

kik a modern dolgokat classicus latin nyelven akarják kifejezni, kénytelenek

néha öles körülírásokat alkalmazni, a mi már magában véve elég bizonyíték

arra, hogy a classicus latin nyelv nem alkalmas arra, hogy mint világnyelvet

újra felkapják. Könnyíteni akarnak ez új eszme hívei a latin szó- és mon-

datkötésnek ama szigorú rendszerén is, melyet a classicus latin nyelv

mutat. S ez nagyon helyes, mert különben köznyelvvé sohasem válhatnék.

Hiszen köztudomású dolog, hogy a régi rómaiak sem beszéltek oly szigorú

szabatossággal, mint azt Cicerónál, Caesarnál vagy más kitn Írónál

tapasztaljuk, st maguk e kiváló irók is igen gyakran eltérnek azon szigorú

szabályoktól, melyeket a grammatikák — az müveikbl levonva — álta-

lánosaknak állítanak fel, s épen ez eltérések okozzák, hogy a grammatikák

csak úgy hemzsegnek a kivételektl. Annyi bizonyos, hogy a konyha-latin-

ságot mindenki sokkal rövidebb id alatt és kevesebb fáradsággal fogja

megtanulni, mint a mennyi idt és fáradságot most a classicus latinság

tanítására az egész müveit világ középiskoláiban fordítanak. S ha azután

valaki az utóbbinak elsajátítására is kedvet kap, ez sokkal könnyebb lesz

neki, mint eddig. Példák erre az él nyelvek. Egyetlen nép sem beszél a

köznapi életben úgy, mint a mily szabatosan az illet nyelv az irodalom-

ban megjelenik, s mégis pár évi iskolázás képessé tesz akárkit ez utóbbinak

nemcsak megértésére, hanem használására is. Nincsen okunk tehát két-

kedni, hogy ez a latinnál máskép történnék — természetesen id múltával.

A folyóirat nagy részét azon levelek töltik ki, melyeket a világ különböz
részeibl az eszme megindítóihoz intéztek, még pedig egyet-kettt kivéve

mind az eszme mellett foglalnak állást. A levelek irói közt magyar embert

is találunk: Chrastek Mihály, garam-sz. -kereszti róm. kath. lelkészt. Közölve

vannak még azok nevei, kik a Societas Intemationalisba beléptek s a
végén a közönséges életbl vett beszélgetések latin, angol, franczia és

német nyelven.

— Nómethy G. legújabb szövegkiadásáról (M. Tullii Ciceronis de-

finibus bonorum et malorum libri V., Budapest, Wodianer, 1890) hosszabb

bírálatban emlékezik meg Holstein Hugó, a ki ugyané munkát Lipcsében

Teubnernél 1873-ban iskolai czélra jegyzetekkel ellátva kiadta, a Wochen-

sckrift fiir Idasmche Philologieben (1890, 1175—1178. 1.). Sorra veszi s részint

helyeslleg, részint elitélve tárgyalja a szövegen tett változtatásokat. Fleg
az ellen van kifogása, hogy a kiadó, olvasható szöveget akarván adni, a

romlott helyeken mindenütt változtatásokat tett, noha elismeri maga is,

hogy e munka Cicero valamennyi müvei közt legjobban kihívja a coniectu-

ralis kritikát. Különben, hogy Némethy sem tartá az összes felvett coniectu-

rákat kétségtelen emendatióknak, bizonyltja Röztönyünklm, (1890, 524. 1.)

megjelent öni8mertetése, hol a többi közt így szól: «A coneervátiv kritikus,

ha csak a tudósok számára dolgozik, megelégedhetik ugyan azzal, hogy egy

csomó csillaggal vagy kereszttel megjelöli a szöveg romlásait s jegyzetben
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felsorolja a javítási kísérleteket; mikor azonban ilyen munkát tanuló kezébe

akarunk adni, hogy az olvasmány folytonos fennakadást ne szenvedjen,

kötelességünk alkalmazni a javítás legegyszerbb módját. » Nagyobb elisme-

réssel nyilatkozik H. Deiter a Berliner Philologische Wochensohriftben

(1890, 1426. 1.), a hol a szövegen tett fbb változtatásokat felsorolván, Íté-

letét a következkben foglalja össze : tWie diese Textesverandernngen be-

weisen, hat der Herausgeber die handschriftliehe Überlieferung überall,

wo es möglich ist, wieder hergestellt und nur an offenbar verderbten Stel-

len fremde oder eigene Vermutungen aufgenommen. Infolge dieser korner

-

-vativen Kritik hat die Schrift wesenilich gewonnetu*

— Zsoldos Thukydides-fordításáról, mely a M. T. Akadémia

dassioa-philologiai bizottságának kiadásában jelent meg s melynek kimerít

bírálata Közlönyünk 1888-iki évfolyamának 786—790. lapján olvasható,

elismer bírálatot közöl a Bursian-féXe Jahresbericht für die klassisohe

Alterthumswissenschaft. Az 58. kötet 40. lapján ugyanis a következkben

mutatja be a szóban lev munkát : «Die erste vollstandige ungarische

Übersetzung des ganzen Thukydides erschien in einer bilinguen (auf der

linken Seite griech. Text, auf der reehten ungar. Übersetzung), sehr schön

ausgestatteten Ausgabe, herausgegeben von der klassisch-philolog. Kominis-

sion der ungarischen Akademie der Wissensohaften in Budapest ....
Es ist eine bedeutende Leistung, die neun Jabre angestrengten Fleisses

kostete, eine dem Thukydides kongeniale Übersetzung*.

— Ábel Jen nekrológját, mely Vári Rezs tollából folyóiratunk-

ban (1890. februári füzet) megjelent, valamivel rövidebb alakban közli a

közelmúltban elhunyt classicus philologusok nekrológjai közt a Bursian-

féle •Jahresbericht für die klassische Alterthumswissenschaft* legújabb kötete.

— Károlyi Gáspár Élet- és jellemrajza. 12 db aranynyal

jutalmazott s a gönczi emlékünnepen felolvasott pályam. Irta S. Szabó

József, naprágyi ev. ref. lelkész (Sárospatak, 1890. 29 1. Ára 20 kr.) czim-

mel egy kis füzet jelent meg, mely tanulságos fejezet a magyar reformá-

czió történetébl, nem eredeti kutatások alapján készítve, nem az irodalmi

magasabb ozélok szerint, hanem egy ünnepi alkalomra szánt életrajz.

Szerzjét sem a kor nem érdekelte közelebbrl, melyben hse szerepelt,

sem az az irodalom nem, melybl a magyar bibliának oly kiváló rész jutott.

Inkább a küls események foglalták el lelkét, inkább az Ünnepi alkalom

szabta meg munkáját, innen vannak már erényei és hibái. Az olvasó e

néhány szóból is tájékozhatja magát könyve szellemérl s arról, miképen

dolgozott. A protestáns hit irodalma s a biblia szorosan egybetartoznak, szerz

e kapcsot ha látta is, de nem mutatja be ; Károlyi gondolkodásába nem
mélyed el, életének küls eseményei jobban lekötik figyelmét. A kor rajza

csak néhány vonással, s meglehetsen nagyolt vonással van, nem festve,

csupán érintve. így azután irodalmi vagy bibliatörténeti dolgozatnak keve-

sebb, mint alkalmi emlékezésnek, melyben Károlyi életének egyes itt-ott

ismert adatait ügyesen válogatja össze s tetszets formában dolgozza fel.
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Mint ilyen alkalmi dolgozat kiemelkedik sok társa közül, de nem akarhat

monográfia számba menni.

Mindenesetre hasznos munka, de nem teljes. Jó volna Károlyi életét

az itt megírtak figyelembe vételével s a már ké6z kereten belül tárgyalni,

-

azonban nem arra, hogy a magyar protestáns bibliafordító életének nagyon

is hiányos adatait hipothézisekkel pótolja, hanem arra, hogy Károlyinak

irodalmilag is méltó emléket szenteljen s mindama kérdéseket megoldani

próbálja, melyek Károlyival, korával, a magyar bibliával elválhatatlanul

vannak egybekötve.

Az irodalmi protestáns kor sem irodalom-, sem egyháztörténeti

szempontból nem részesül kell figyelemben, Alig-alig vagyunk egy lépés-

sel elbbre, mint azt Toldy megfogalmazta, a mint els vázlatában kidl-

gozta. Pedig akár egyik, akár másik tudomány akarjon múltjában elme-

rülni, nem teheti a nélkül, hogy a XVI—XVII. századok e tiszteletreméltó

harczosait, a magyar szellem- és gondolatszabadság képviselit elmellzze.

Az egyháztörténetiró bennök a mai viszonyok alkotóit, az irodalomtörténet-

iró általok a magyar próza mestereit, a szabad gondolkodás és a nemzeti

érzés zászlóvivit fogja megtalálni. S méltán várhatnék el épen a pro-

testáns egyháztól, hogy az ilyen alkalmat, mint a gönozi szoborleleplezés,,

saját egyházi és közös nemzeti érdekeinkben egyforma buzgalommal

használja ki. E. P.

— Kisfaludy Sándor és Rousseau. Az «E. Ph. K.» Pótfüzetei-

ben Werner Adolf úr Kisfaludy Sándor müveinek bels, tartalmi bizonyí-

tékaiból mutatja ki a hatást, melyet költnkre Rousseau gyakorolt Erre

nézve én egy küls bizonyítékkal is szolgálhatok Balatonvidéki régészeti

kutatásaim alkalmával Sümegre is kerültem, a hol Szentmártoni Darnay

Kálmán úrnak párját ritkító régészeti gyjteménye van a vidék (különösen

Csáb-Rendek) prehistorikus és római korbeli leleteirl. Ezeken kívül

azonban van e magán-gyjteményben autograph-, kézirat-, okirat- s több

mindenféle tár. Magyar irodalomtörténet-irókra nézve azonban legértéke-

sebb Kisfaludy Sándornak közel 5000 kötetnyi, eredeti könyv- ós okirat-

tára. Itt meglátni, melyik munkával foglalkozott költnk behatóbban,

mert azokat oldaljegyzésekkel is ellátta. Ilyenek Rousseau összes müvei

is, de különösen Em-je, a mely igen használtnak látszik. A ki költnkkel

behatóbban foglalkozni szándékozik, az ezen eredeti magánkönyvtárában sok

érdekes adatot fog találni. Récsey Viktor.

— A grál-mondát és ennek feldolgozásait legújabban két figye-

lemre méltó munka tárgyalja, részben egészen új következtetésekkel : A. Nutt

könyve : Studies of the legend ofthe holy gra (London 1888) és G. Parisnak

e Közlönyben is bven ismertetett mve : La lüterature frangaise au moyen

áge (2. kiad. Paris 1890, fkép §§. 59 és 60). Ez újabb kiadások alapján a

kérdésnek mai állása a következ volna: Cin-estien de Troyes alapvet köl-

teménye Conte del graal töredék, melybl ép az a rész íhiányzik, melyben-

a költ a grál lényegét, jelentségét stb. kifejtette volna. Chrestien forrásai

(eshetleg kelta vagy anglo-normann müvek) ismeretlenek és sem a Chres-
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tien mvének számos folytatói Francziaországban, sem a német Wolfram,

kinek szintén Chrestien volt a fforrása, nem ismerték azokat. Második

forrása gyanánt Wolfram Guiot provencei költt említi, a ki még ma is

rejtélyes alak, kirl sem a franczia, sem a német irodalom semmit sem
tudnak. Guiotnak a grál egy csodatev k. Wolfram feltnen megegyez

Chrestien fönmaradt töredékével, de müvének legnagyobb része oly esemé-

nyeket tárgyal, melyek Chrestien mvébl hiányzanak. Ha tényleg Guiotból

vette ezt az anyagot (a mint maga állítja), hogyan képzeljük ezt? Akár úgy
fogjak föl a dolgot, hogy Guiotnak igen eltér szellem mvébl vette a

Chrestiennél nem talált anyagot, akár azt hiszszük, hogy Guiot mve nem
volt egyéb, mint Chrestien költeményének kiegészítése, — mind a két eset-

ben bajosan elképzelhet a dolog. — A norvég Parzivalsaga és a kymri el-

beszélés Peredurról kétségtelenül szintén Chrestien müvén alapúinak, ha-

sonlókép egy XIV. századi angol költemény, «Sir Percyvellei, melyek mind
nem igen boldogulnak a grállal.

Chrestien közvetlen folytatói közöl az els, Gaucher, szintén nem
fejezte be mvét; ellenben Bobért de Boron a XIII. század elején oly ma-

gyarázatát adta a grálnak, mely a késbbi írókra dönt befolyással volt:

nála a grál az a csodatev tál, melyben a Megváltó teste és vére feküdt.

A grál-mondából legenda lett, melyhez utóbb egyéb legendái elemek is

csatlakoztak, és a «grál» szó ezóta a. m. az úrvacsora tála és általában a. m.

tál, míg régibb forrásokban e szónak ily értelme ismeretlen. Most átalakult

a monda jelleme is : Chrestiennél lovagi történet, melyben a szerelemnek

fényes szerepe van; Boronnál egyházi szellem legenda, melyben a lovagi

élet és a szerelem kedveztlen világításban tnnek föl. Még nagyobb mér-

tékben jut érvényre a grál-legendánák e világellenes szelleme a késbbi

prózai földolgozásokban; ezek: «Perceval li galloist, «La queste du graal»,

és a «Histoire du Saint Grealt. A késbbi verses átdolgozások, Menessier és

Gerbert mvei (1220 körül), a « Queste » befolyása alatt állnak. Chrestien

mellett csak Bobért de Boron müve bir költi, de egészen más, lényegében

ellentétes jellem költi értékkel

A mondottakból következik : 1. hogy Chrestien forrásait nem ismer-

jük, mert a kelta elbeszélések, melyeket Nutt ilyeneknek tekint, igen fiatal,

már franczia befolyás alatt keletkezett mvek ; — ennek következtében 2. az

úgynevezett kelta Peredur-monda teljesen értéktelen, mert nem eredeti nép-

hagyomány, hanem Chrestien müvének tudatos átdolgozása, részben eltör-

zítása; — 3. Chrestien hivatkozik egy forrásra, de nekünk ilyenrl semmi
tudomásunk és sehol nyoma annak, hogy a mondának valamely más föl-

dolgozója ezt a forrást ismerte volna; azt sem tudjuk, kelta népmese volt-e

ez a «könyv», mint Chrestien nevezi, vagy eshetleg egy anglo-normann köl-

temény, mint G. Paris hiszi ; — végre 4. azt sem tudjuk, mit értett Chres-

tien a grál alatt; de az kétségtelen, hogy Boron legendája nem hagyomá-

nyon alapszik, hanem e költnek önálló alkotása.

Ez újabbkori kutatások eredménye tehát egy hatalmas Ignoramus,

úgy a grál eredeti jelentését, valamint Chrestien és Wolfram forrásait

illetleg. h.

Digitized byGoogle



104 VEGYESEK.

— A Konrád pap Roland-dala, a középkori német irodalomnak

egyik legérdekesebb terméke, Ottmann Rich. Eduárd német fordításában

jelent meg az Universal-Bibliothekben (2745—48. sz.). A fordító képzett

germanista, a ki a mai német verselést és költi nyelvet is kellen birja,

úgy hogy e fordítás sokkal értékesebb, mint az Universal-Bibliothek egyéb

fordításai a régi német irodalomból. A bevezetés és jegyzetek is tanúskod-

nak a fordítónak tudományos tájékozottságáról. Még emeli e kötet értékét,

hogy a XII. századi beidelbergi kéziratnak mtörténelmi szempontból érde-

kes 39 rajzát is tartalmazza. És ezt mind o. é. 48 krajczárért vesztegetik.

h.

— Német népdalok Faustról. Eddigelé csak egy német népdal-

ról tudtunk, mely Faustról szól. E költemény elször az Araim és Brentano

híres népdal-gyjteményében (Des Knaben Wunderhorn
y
Heidelberg 18f6,

I, 214. 1.) jelent meg, s azóta sokszor lenyomatták s a mondával foglalkozó

szakférfiak mindig figyelembe vették. Most Tille Sándor Die deutschen Volks-

lieder vom Dactor Faust (Halle, 1890, 207 1.) czímmel egész könyvet szen-

tel a híres bvészrl szóló népdaloknak. Tille tizenkét ily dalt mutat ki,

melyek közöl négy epikai és nyolcz lyrai jelleg. E költeményeknek költi

becse csekély ; de érdekesek tárgyuknál fogva, melynek történeti fejldésé-

hez értékes anyagot szolgáltatnak. — Egyúttal fölemlítem, hogy két újabb

bábjáték jelent meg nyomtatásban, melyek Faust borzalmas történetét tar-

talmazzák : Die beiden altén deutschen Volksschauspiele von Doctor Johunn

Faust und Chistoph Wagner, Haust's Famulus. Kiadta Engel Károly Deutsche

Fuppenkomödien ez. gyjteményében, IX. füzet (Oldenburg, 1890). Az els

darab voltakép csak variánsa a régebben ismert bábjátéknak, de érdekes el-

térésekben gazdag variánsa. így pl. megvan e darabban az a jelenet, mely-

ben Faust apja föllép s istentelen fiát megtéríteni törekszik. Tehát nem áll

az. a mit sokan állítanak, hogy e jelenetet csak legújabban csúsztatták be

a darabba, hogy a cselekvónynek megindító hatását fokozzák. A második

darabnak létezésérl volt ugyan tudomásunk, de a darabot magát elveszett-

nek hitték, míg Engel legújabban egy kóbor bábjátékosnál reá akadt. —
A Faustról szóló népdrámát még 1889. július 15. is hozta színre a Dressler-

féle társaság Plagwitzban Lipcse mellett, de sok tekintetben módosított alak-

ban. Ezen eladás szövege is megjelent nyomtatásban : Doctor Joh. Faust

Volksschauspiel vom Plagwitzer Sammertheater, kiadta Tille Sándor, a Deutsche

Fuppenkomödien X. füzete gyanánt (Oldenburg, 1890.). h.

— A mannheimi nemzeti színház múlt századi virágzási kor-

szaka bens és küls kapcsolatban van Schiller életével és költi mködé-
sével. Ekkor kerültek e színpadon a világ elé A haramják, Fiesco, Ármány
és szerelem; ekkor volt Schiller mint dramaturg e színház személyzetének

tagja. A mannheimi színháznak e korszakabeli története azért, de általában

irodalmi s szinügyi szempontból is, rendkívül érdekes, e történetnek leg-

fontosabb forrása pedig a szinháznak ez évekbl fönmaradt jegyzkönyvei,

melyeket egyes írók eddig is fölhasználtak és töredékesen közzétettek (külö-

nösen Koffka Vilmos, Iffland- és DalbergrÖl 1865-ben írt könyvében), de
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melyek csak most jelentek meg elször teljesen nyomtatásban : Die Proto-

kolle des Mannheimer Natümaltheaters unter Dalberg 1781—17$9, heraus-

gegeben von Max Martersteiy (Mannheim, 1890, 468 1. Ara 10 mk.). A ínann-

Jieimi «nemzeti* színház 1778-ban keletkezett. Ez évben tette át Károly Tiva-

dar választófejedelem székhelyét Mannheimból Münchenbe s vitte magával a

Marchand-féle «választófejedelmi* színtársulatot is; szept. 17-én volt Mann-

heimban az utolsó eladás (Minna von Barnhelm), mire a város színház

nélkül maradt volna, ha Dalberg Heribert báró (szül. 1749) elrelátókig már

ki nem eszközölte volna a választófejedelemnél, hogy Mannheimnak is

legyen (5000 frtnyi fejedelmi segélylyel) nemzeti szinháza. Dalberg Seyler tár-

sulatát szerzdtette, mely akkor Németországban kitn hirnévnek örven-

dett. Seyler (1740—92) egyik alapitója és vezetje volt a hamburgi nem-

zeti szinháznak, melynél Lessing mint dramaturg mködött; késbb
Hannoverában állt a szinház élén, midn a legkitnbb két német szinész,

Ekhof és Schröder, társulatának tagjai voltak ; azután Weimarba ment,

hol Hensel Zsófia szinésznt (kivel Lessingnek annyi baja volt) nül vette.

Midn a weimari szinház 1774-ben leégett, Seyler rövid ideig Gothában

játszott, mire új társaságot szervezett, melynek egy ideig Klinger Miksa, a

•Stunn und Drang» szerzje, volt drámaköltje és titkára. Ez új társulatá-

val Mainzban mködött Seyler, midn Dalberg t meghívta. Seyler 1778

októberében kezdte meg eladásait Mannheimban, de a «nemzeti szinház*

csak 1779. októb. 7-én nyilt meg Goldoninak « Gyorsan, mieltt valaki

megtudja » ez. vígjátékával. A társaság kiváló tagokban igen gazdag volt;

legfényesebb ereje Iffland Ag. Viimos (szül. 1759., Mannheimban mködött
1797-ig, meghalt 1814. mint az udvari színházak igazgatója Berlinben), ki

mint drámakölt is rendkívüli sikereket aratott e színpadon. Seyler 1781.

márczius 7-én hagyta el Mannheimot, mire Dalberg a színészekbl alakult

ketts választmánynyal egyedül vezette a színházat. Ezen választmány

jegyzkönyvei fekszenek most teljesen elttünk, 1781 május 23-tól 1789.

szept. 30-dikáig, midn a háborús idk érzékenyen megzavarták Mannheim
városát és színházát. E jegyzkönyvek igen érdekesek : a szinház bels

küzdelmei és küls bajai, de tagjainak lelkes buzgósága és fényes sikerei

is visszatükrözdnek e lapokban. Van szinészbotrány és villongás is elég,

de a kis köztársaság mindig gyorsan, néha meglep erélylyel csinál rendet.

Különösen tanulságosak e jegyzkönyvek drámatörténeti szempontból, a

mennyiben a választmány az eladásra benyújtott vagy kiszemelt darabok-

ról is itélt ós határozott, úgy hogy a Sturm és Drang-korszak legtöbb ter-

méke szóba kerül. — E jegyzkönyvek sajtó alá rendezése tehát kétség-

telenül igen érdemes munka volt. De a kiadónak t fölvilágosító* jegyzetei

igen gyarlók, telve hibákkal és feltn tájékozatlanság bizonyítékaival. Sze-

rinte számtalan darab szerzje • ismeretlen*, olyané is, mint pl. tErwine

von Steinheim», melyrl minden iskolás gyermek tudja, hogy Blumauer

Alajos írta. h.
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Anthologia latina. Szemelvények a lyrai és diadaktikus költészetbl.
Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta Pirchala
Imre. 3. kiadás. Budapest, Eggenberger. 1890. (8-r. 192 1.) 80 kr.

Badics Ferencz. Magyar irodalmi olvasókönyv. I. kötet. A gymnasium
V. osztálya számára. Budapest, Akadémia, 1890. (8-r. IV. 205 1.) 1 írt 20 kr.

Bartal Antal és Malmost Károly. Latin mondattan. 3. kiadás.

Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. VII, 265, VII, 1.) 1 frt 60 kr.

Cicero (M. T.) els, második és tizennegyedik philippikája. Ford.,

és magy. Nómethy Géza. I. ftiz. (Tanulók könyvtára 54. fttz.) Pozsony,
Stampfel K. 1890. (16-r. 64 1.) 30 kr.

Dengi János. Bhetorika. A prózai írásmvek elmélete. Olvasmá-
nyokkal és ezek magyarázatával. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 305 1.)

1 frt 60 kr.

Endrdi Sándor. Magyar olvasmányok a gymnasiumok 5. osztálya-

számára. Budapest, Grill, 1890. (8-r. 152 1.) 1 frt.

Euripides. A Kyklops. Satir dráma. Fordította Csiky Gergely.
A Lukács Krisztina-díjjal jutalmazott mfordítás. Kiadja a Kisfaludy-tár-

saság, Budapest, Franklin-társ. 1890. (8-r. 56 l.) 40 kr.

Erdélyi Pál. Fáy András élete és mvei. Budapest, Dobrovszky és

Franké, 1890. (8-r. 351 1.) 2 frt 50 kr.

Erdélyi János. Tanulmányok. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest,
Franklin-társ. 1890. (8-r. 539 1.) 3 frt — Tartalma: A magyar lira a
forradalom után 1863-ig. — Tanulmányok a franczia forradalom körébl.
(A középkori franczia forradalom, A franczia renaissance-irodalom.) —
A színi hatás ügyében. — Valami a romanticzismudról. — Szépészeti alap-

vonalak. — Vázlat akadémiai eladásaihoz.
Heüchhacker M. Fridolin és Kárpáti Károly. Német nyelvtan. Gym-

nasiumok, reáliskolák, kereskedelmi középiskolák, polgári és fels leány-

iskolák használatára. Budapest, Kókai L. 1890. (S-r. 168 1.) 1 frt

Goethe. Iphigenia Taurisban. Fordította Csengeri János. A Lukács
Krisztina-féle pályázaton megdicsért mfordítás. Kiadja a Kisfaludy-társa-
ság. Budapest, Franklin társ. 1890. (8-r. 86 1.) 1 frt.

Oow James. Görög és római régiségek. Segédkönyv az irodalmi és

mveldés-történeti tanításhoz. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 152 L)

1 forint.

Gret/uss Aaost. Magyar költészettan. 2. lényegében változatlan kiadás.

Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 121. 1.) 1 frt.

Hofer Károly. Franczia olvasókönyv középiskolák számára. Szótár-

ral és jegyzetekkel ellátta Háhn Adolf. 4. kiad. Budapest, Eggenberger,.

1891. (8-r. VI, 178 1.) 1 frt.

Hofer Károly. Rendszeres franczia nyelvtan. I. Alaktan. II. Mondat-
tan. III. A franczia verstan elemei. A középiskolák felsbb osztályai szá-

mára. 3. javított kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 203 1.) 1 frt 20 kr.

Ihász Gábor magyar nyelvtana a középiskolák használatára. Atdol-

fozta Barbarics Róbert. 23. kiadás, Budapest, Lampel R., 1891. (8-r.

52 1.) 1 frt.

Jancs Benedek. Magyar irodalmi olvasmányok a görög nyelv pót-

lásául. A gymnasium V. osztálya számára. Budapest, Lampel R., 1890. (8-r.

1 frt 20 kr.

Kerékgyártó Elek dr. Magyar olvasókönyv kapcsolatban irály- és köl-

tészettannal. A polgári és egyéb fels leányiskolák számára. 3. átdolgozott

kiadás. Budapest. Eggenberger, 1890. (8-r. 237. L) 1 frt 40 kr.

Király Pál. Ulpia Trajana Augusta Colonia Dacica Sarmizegetusa
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metropolis Dácia fvárosa. Várhely Hunyadniegyében. Budapest, Athénseiun
1891. (8-r. 178 1.) 1 frt 20 kr.

MiUig Lukács. A német kereskedelmi irálytan és levelezés vezér-
fonala a magyar kereskedelmi középiskolák számára. Budapest, Kókai L.
1890. (8-r. 189. 1.) 1 frt 20 kr.

Névy László. Olvasmányok a poétikához. 3. kiad. Budapest, Eggen-
berger, 1890. (8-r. 232 1.) 1 frt 40 kr.

Névy IAszló. Stilisztika. Az irály- és irásm-szerkezet általános
szabályai. Középiskolák számára II. rész. Szerkezettan. A prózai olvasmá-
nyokkal és számos vázlattal Írásbeli feladatokhoz. 5. átdolg. kiadás. Buda-
pest, Kókai 1891. (8-r. 234 L) 1 frt 20 kr.

NYÍLT TÉR.*)

Megjegyzések Barabás Ferencz úr bírálatára.

szintén megvallom, hogy nem igen nagy gyönyörségem telik a ná-

lunk még komolyabb folyóiratainkban is sokszor amolyan Önképzköries

hévvel és érzékenykedéssel folytatott válaszosdi játékban. Ha ezúttal mégis

annak a veszélynek állok elébe, hogy egy esetleges «viszonválasz* -t hívjak

ki megjegyzéseimmel magam ellen, úgy elre is mosom kezeimet s igye-

kezni fogok észrevételeimnek dologi részében és hangjában egyaránt min-

dent kerülni, a mi további polémiára adhatna okot. Eddig is szinte kár

volt, magam is belátom, ekkora hhót csapni ily vékony lepényért! Mert

hát mirl is van szó tulajdonképen ? Arról, hogy a Phil. Közlönyben évrl-

évre megbirálás alá kerül programm-értekezések során akkor, a mikor én

már jóformán el is felejtettem, hogy valaha megírtam, Barabás Ferenez úr

elveszi ily nagy fáradságot alig érdemid (26 lapnyi terjedelm) kis felol-

vasásomat, a melyet annak idején minden nagyobb praetensio nélkül tisz-

tán azzal a szándékkal követtem el, hogy vele a jótékony ezél tekintetébl

egybegylt mvelt, de mégis elég nagy közönséget az egy órai veszteglés

meg a csekély belépti díj áldozatáért valamennyire kárpótoljam.

Hogy ezt a czélomat valahogyan sikerült elérnem, azt ama közönség

annak idején nyilvánított jóakaratú tetszésén kivül még Barabás úr is elis-

meri, midn szerény csevegésemet a cszélesebb kör ismeretekkel s vonzób-

ban írti programm-értekezések közé sorolja s alább •hiányai mellett is

a maga nemében érdekes, st tanulságos olvasmány»-nak mondja. Az igaz,

hogy elbb egy egész oldalon jókora csomó mindenféle dolgot említ, a mit

szerinte felolvasásom' szkre szabott keretébe még fel kellett volna vennem,

köztük sok olyat is kivanva, a mi — mellesleg megjegyezve — elég vaskos kö-

tetté s egy teljes Moliére-monographiává.duzzasztotta volna vékonyka érteke-

zésemet. De nem ezekre a desideratumokra akarok reflektálni, hanem inkább

*) £ rovat tartalmáért nem vállalunk felelsséget Szerk.
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a biráló megjegyzéseinek azon második részére, a mely e megható naivságú

szavakkal kezddik: «Hanem ez mindinkább arra vonatkozik, a mit nem

ád szerznk, mintsem arra, a mit ad. Hogy ezekre is megtegyük kifogá-

sainkat »

Teljesen elismerem ugyanis a biráló ama jogát, hogy a szerzt utólag

egész jóságosan figyelmeztesse mindazokra a dolgokra, a melyekrl tulaj -

donképen beszélnie kellett volna; hogy mondja meg s ne a szerz inten-

tiói szabják ki. mirl kellett volna « élénk színezet, megkapó képet festenie*.

Habár e jó tanácsok aligha kárba nem vesznek, még ha jobbkor jönnek is,

oly íróval szemben, a ki — tkw/y közönségnek tartandó felolvasásról és nem
magasb szempontból vizsgálandó tudományos és kimerít monographiáról

lévén szó — «megelégedett azzal, hogy többé-kevésbbé curiosumszer érdek-

kel biró, a nagy közönség kíváncsiságára számító néhány detailt adjon el,

s kevésbbé tördött azzal, hogy mozaikja összefügg, kerek egészet, képet

alkosson*. — Az utóbbi kifogás különben még csak nem is új. Megtalál-

hatja B. úr már a « Századok ». . . . lapján, a hol dr. Váczy János úr volt szíves

értekezésemet pár sorban elég kegyesen agyonütni. Ennyi kitüntetés szinte

sok ily csekély súlyú vétségért, ha meggondolom, hogy eszem ágában sem volt

akár a philologus, akár a historikus urak czéhónek mesterségébe bele kontár-

kodni, mikor színház javára tartandó felolvasásról lévén szó, nem akartam egye-

bet, mint a legnagyobb színmírók egyikérl, a ki színész is volt egyúttal,

néhány nálunk legalább a nagyobb közönségnek még mveltebb részénél is

kevésbbé ismert s szerintem elég érdekes adatot az alkalomhoz mórt for-

mában elmondani.

Azt is megengedem továbbá, hogy «Paul Mesnard, Mahrenholtz

s Larroumet utáni — még a «Moliériste» s a «Moliére-Museum» nem épen

mindenki kezén forgó adatait is megemlíthette volna a biráló — «igen há-

lás, mert igen könn\ü thema ily biographiai elmefuttatást írni*. Persze,

hogy könny, de tán mégsem oly hálás, mint némely pályadíjat nyert

könyvnek a megírása.

Azonban hogy észrevételeim tulajdonkópeni tárgyára térjek, — sorra

veszem a biráló úr fentidézett szavaival kezdd kifogásokat, — Elször is

kissé meglepett, hogy Barabás úr olyan könnyen összetéveszthette az

Aristophanes és Moliére, még pedig Hieni a « féktelent bohózatok, hanem a

Tartuffe, Misanthrope s a Tudós nk szerzje okozta «jóiz» nevetéssel a kö-

zépkor durva komikumával is beér s a legnyersebb kegyetlenséggel hatá-

ros barbár röhögést. Babelais neve már jobban bele illenék ellenvetésébe, —
ha a Gargantua szerzjének mvei valaha oly értelemben népszerek és

az egész mvelt emberiségre hatékonyak lettek volna vagy lennének, mint

Moliére vígjátékai, s bennök bár csak parányi része is megvolna annak a

klasszikus formaérzóknek, a mely Aristophanes legféktelenebb darabjait is

elévülhetetlen remekmvekké bélyegzi. De ez még hagyján lenne, mert

utóvégre is részben az egyénrl egyénre változó felfogás és izlés, részben

pedig talán egy kis félreértés dolga. Lehet ugyanis, hogy a biráló az én

•kinevethette magát» szavaimban a « magát » szót nem vette az emberiségre

mint a nevetés tárgyára vonatkozó visszautalásnak, hanem (a « kisírta ma-

gát* *féle szólásmódok analógiájára) csak a reflexív ige kiegészítjének.
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Ennél már jóval lényegesebb hiba lenne a második helyen említett, ha
— nem tévedés, még pedig a biráiótól elkövetett tévedés folytán került volna

bneim lajstromába. Barabás úr ugyanis azt, hogy «Ker. Jánosnak ez els

fellépése kissé elhamarkodott volt*, saját szavaimmal akarja czáfolni, mi-

dn a pár 6orral feljebb említett házassági szerzdés februári keletére hivat-

kozik, a melytl az erre következ januárig csakugyan «több mint tíz és

fél hónap » telt el. De nem úgy szülei házasságának egyházi megáldásától

J. B. Poquelin születéséig. Én pedig a biráiótól csonkítva idézett helyen

errl szólok s ettl számítom az «elhamarkodott » els fellépést, nem pedig a

házassági szerzdés keltétl, a mely nem tekinthet a jogérvényes házasság

tartama kezdpontjának. Ilyenül, polgári házasságról itt nem lehetvén szót,

csakis az egyházi megáldás napja vehet, a melytl pedig Moliére szü-

letéséig csak 264 nap telt el, tehát körülbelül 2 héttel kevesebb a rendes

idnél.

A mi a biráló úr harmatlik kifogását illeti, igaz ugyan, hogy Ar-

mande Béjartról még nincsen s — úgy látszik — sohasem lesz a Barabás

úr kívánta határozottsággal eldöntve, vájjon csakugyan a nvére avagy a

leánya volt-e Madelainenak ; de ha már erre is kiterjesztette a figyelmét,

akkor kár volt a biráló úrnak egyúttal azt is meg nem említenie, hogy

Mahrenholtz, Moliére legfinomabb kritikai éllel s a legóvatosabb körül-

tekintéssel dolgozó életrajzirója, valamint a legtöbb német és franczia Mo-

liérista (Soulié, Taschereau, Moland és Schweitzer ellenében, a kikhez

Schnchardt is csatlakozik), az utóbbi feltevés mellett foglal állást s hoz fel,

legalább én rám, dönt ervel ható érveket.

Hogy Moherérl szólván, még pedig épen a költ szerencsétlen há-

zasságának említése kapcsolatában, nem olyan hallatlan vakmerség a leg-

több geniális ember életében elforduló psychophysikai tapasztalatok ama
részére is utalni, a melyek a lángelmét közeli rokonságban állónak mutat-

ják az rülettel : azt Moliére igen jellemz néhány önvallomásán kivül kor-

társainak bizonyára torzító, de alapjában mégis csak a helyesen felismert

igazságot túlzó híresztelései is igazolhatják annyira, hogy a nagy költ éle-

tének e homályos pontját újabb és alaposabb biographusai, köztük pl.

Mahrenholtz és Larroumet (1. fleg a Rev. d. d. m. 1886. okt. 15. száma

821. s köv. 1.), komoly vizsgálat alá vetendnek tartották. Megjegyzem kü-

lönben, hogy én a bírálótól említett helyen korántsem beszélek egész hatá-

rozottan Moliére rültségérl, csak lelki életének ama beteges tüneteire uta-

lok, melyek között tudvalevleg egész a nevetségességig fokozódott hypo-

chondriája, ez önmagától oly remekül kigúnyolt gyöngéje is fontolóra veend.

A biráló ama kétségét illetleg, vájjon csakugyan «azonosnak* vé-

lem-e fa mai realisták eljárási módját a Moliére realismusával», — kény-

telen vagyok kijelenteni, hogy csalódott, mikor txílzott jóindulatával ilyen

hallatlan merészséget nem akart rólam feltételezni, mert én bizony •azo-

nosnak* vélem minden korok nagy költinek realismusát a mai realisták

közül azon keveseknek eljárási módjával, a kik e nevet s vele egyúttal a

nagy költét is joggal viselik s igazán megérdemlik. Persze, hogy ez olyan

eretnek nézet, a melyet aligha fogadhat el az, a ki (a mi korunk realistái
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ellen emelt s tlem hamisaknak nevezett vádak felemlítésénél) elég jel-

lemzn felkiáltójelt (= proh pudorl) tesz a hamis szó mellé.

Az értekezésem 23. lapjáról idézett helynek utóvégre is a históriai

látáskör tágabb vagy szkebb voltától, st részben tán az illetnek politikai

hitvallásától is függ megítélésére nem akarok hosszasabban reflektálni. Csak

kissé furcsának találom a biráló amaz állítását, a mely szerint a «XVTII.

zázad tényleg megvalósította Moliére nem egy elvét, pl. a Tartuffe irányá-

nak megfeleln felszabadította a szellemet az egyház alól, — a születési

aristocratiával egyenrangúvá tette, st fölébe emelte : s mindez csak a 94-et

siettetéi ! Mekkora optimismus s min rózsaszín világítás a ketts pont

eltt, s mily epés vád, min tendentiosus sötétítés e választójel után ! Mintha

nem is Barabás Ferencz urat, hanem a pár lappal elbb kissé túlbuzgó

hévvel s mindenesetre jobb ügyhöz méltó részletességgel agyoncsépelt

Ereitent, illetleg a német jezsuita jámbor magyar tolmácsát hallanám I

Avagy csakugyan olyan egyenlvé tette-e a XVIII. század a szellemi aris-

tocratiát a születésivel? Az a XVIII. század, a melynek e téren egyik leg-

fényesb momentuma a Voltaire-Rohan ügy s a melynek még a legvégén is

olyan aktuális volt — nem csak Spanyol-, hanem Francziaországban is — a

Figaro keser kifakadása azon kiváltságos halandók ellen, a kik mindazért,

a mit élveznek, nem tettek egyebet, mint : «se sönt donnéla peine de naitre.»

A Racineról mondottakat végül, ha védettje mellett jobbat nem tud

a biráló felhozni annál, a mit mond, igazán jobb lett volna «szó nélkül

hagyni*. Mert kissé különös valakit a hiúság és kétszmség vádja ellen azzal

védeni, hogy oly dologban elismerjük róla a háláüanságot, a melynek hát*

terében — akármit mond is Barabás úr — mégis csak a hiúság lebzselt

indíték gyanánt, kivitelében pedig a gyávaság szokott fegyvere, az alakos-

kodás játszotta a htlenül rászedett barát és jótev ellen a fszerepet.

Mindezen észrevételeim azonban korántsem «akadályozzák », hogy

Barabás úr iránt, jelentéktelen kis felolvasásomat érdemén fölül méltányló

bírálatáért, az abban foglalt kifogások «mellett is», szinte hálára ne legyek

kötelezve.

Budapest, 1890. nov. 13. Katona Lajos.

Válasz Katona Lajos úrnak.

Dr. Katona úr panaszkodik, miért nem vettem figyelembe, hogy ér-

tekezése igénytelen népszer felolvasás akart lenni és nem több. Ezzel

szemben hivatkozom arra, hogy én nem reflektáltam az iskolai értesít

szerkesztjének megjegyzésére, mely urbi et orbi hirdette, hogy felolvasása

•különben a nálunk (Pécsett) közkézen nem igen forgó Budapesti Szemlének

volt odaígérve*, s mely megjegyzés egyenesen arra jogosíthatott volna fel,

hogy miután a Budapesti Szemle egészen népszer csevegéseket mégse igen

szokott közölni, mint komolyabb igény dolgozatot bíráljam meg. Hivatko-

zom arra, hogy e helyett épen azt hangoztattam, miszerint mve nem
eléggé népszer, s azt kifogásoltam, hogy nem ad rövid és világos áttekin-
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test az ember és a költ pályájának együttes fejldésérl, hanem inkább oly

<letaüokkal bíbeldik, melyek legfölebb egy nagy monographia keretében

járnák meg, bár itt is — hogy én is egy híres franczia íróra hivatkozzam —
•valóságos visszaélési volnának «Moliére nevével azon czélból, hogy a

Richelieu-utcza valamelyik házatájának történetét mesélje el az iró».

Egyes kifogásaimat mindenesetre szokatlan módon akarja megczá-

folni dr. Katona úr, a mi igen kényelmes, de nem igen vezet czélhoz. Új
szövegértelmezést, ne mondjam : új szövegolvasást proponál. Értekezésében

pl. így írt : •A Moliére név hallatára .... mint valami varázserej szóra,

a csapongó s örök ifjú jókedv soha ki nem meríthet kincsesháza tárul fel

elttünk s lelkünk elé napsugárban fürd, élettl duzzadó alakok egész raja

tolong: kaczagtató bohóskodással elléptet udvara a komikum királyának,

a legnagyobb vigjátékírónak, kire nagy eldje, Aristophanes óta két évez-

redig várt a világ, hogy a középkor hosszú böjtje után végre valahára megint

jóízen kinevethesse magát. » Én ezt túlzásnak deklaráltam. Dr. Katona úr

most azt mondja: « világ* helyett « emberiség* , «magát* helyett «önmagát*

olvasandó. Kár, hogy azt nem mondja meg, hogy mi olvasandó •jóízen*

s «hosszú böjt* helyett is. Egyszersmind megró, mint gondolhattam én az

itt említett • csapongó, örök ifjú kedvrl* tanúskodó, « napsugárban fürd
alakoknál* Moliére bohózataira, mikor világos, hogy a Misánthrope és Tar-

tuffe ilyenek!

•Én korántsem beszélek egész határozottan Moliére rültségérl, csak

lelki életének ama beteges tüneteire utalok, melyek között . . . hypo-

chondriája ... is fontolóra veend*, állítja dr. Katona úr. íme értekezésé-

ben az illet hely: «... s itt felmerül a kérdés, nem kell-e az elbb emlí-

tettem ellenmondás (t. i. hogy oly nt szeretett, kit magához érdemetlen-

nek tudott) magyarázatát e nagy férfiú lelki életének oly momentumában
keresnünk, a melynek felismerése fájó sebet ütne ugyan illuswkkal elkényez-

tetett érzésünkön, és a melyet, a míg csak lehet, vonakodunk elfogadni, a nél-

kül azonban, hogy kényszerít bizonyítékok elégséges száma esetében elodáz-

hatnék. Ezúttal röviden csak annyit, hogy ... a lángelme ... a tudomány . ..

bonczkése alatt közel rokonságban állának Inzonyult az rültség egyes nemeivel.*

Én azt kifogásoltam, hogy értekez Moliére « házasságából kiindulva már

^pen rültséget mer emlegetni*. Nos, nem teszi-e? Most Mahrenholtzra (? !)

és Larroumetra hivatkozik, s Moliére « lelki életének beteges tüneteirl*

beszél, a mi persze másképen hangzik!

Szintúgy kifogásoltam e sorokat : Moliérere haragudtak kortársai, mert

lelkiismeretes megfigyel volt s «nem a képzelet hazug színeivel, hanem az

él természet után és a meggyz valóság ecsetével festé képeit. Korunk

realistáinak tehát nincs okuk panaszkodni az ellenük emelt hamis vádak

miatt*. Dr. Katona úr most kijelenti : igenis, azonosnak
k
tartja Moliére

realismusát «korunk realistáiéval*, azaz bocsánat, most így fejezi ki ma-

gát: ta mai realisták közül azon keveseknek eljárási maijával, a kik e ne-

vet s vele együtt a nagy költét is joggal viselik.* Persze ez most máskép

hangzik

!

Kifogásoltam továbbá, hogy élczelt Moliére születési ideje felett,
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holott !i háza- titán majdnem a tizenegyedik hónapr

eeft ez: azonban nálamnál jobban ismeri a XVII. század jogi s társa-

dalmi nézeteit a azt állítja, hogy akkortájt a házasság csak az «egyházi ál-

dás* után volt consumniálható. Megjegyzem, bogy ez utóbbi keltét v<

hiányzik több a kilencz hónapból «két hétnél*, mint dr. Katona r maga

mondja i tnégM % *' ili ízetlen szellemeskedósét. — Armandeot illetleg tudo-

másul veszem, hogy beismeri, miszerint csak feltevésrl lehet szó: én ie

csak azt kifogásoltam, miért állítja oly mtegorice, hogy Araiande lánya

volt Madeleinenek, a mit soha senki se fog bebizonyíthatni mint nem az

ellenkezt.

Kissé diplomatikus furfanggal kerüli ki, hogy viszont azt is beismerje,

miszerint nagyot tévedett, mikor azt mondta, hogy Moliére jó tanácsainak

megszív lel ése által Francziaország elkerülhette volna a forradalmat ; e helyett

visszukritizál engemet, miként merem azt állítni, hogy a XVIII. század Mo-

herének több eszméjét megvalósította. Hátha még azt mondtam volna, hogy

a XVIII. század philosoph iájának valósággal elfutárjaként tekintik bu|

Moliérct igen tekintélyes franczia írók ? — Szerinte a XVIII. század nem
tekintette a szellemet a születéssel egyenrangúnak s mer hivatkozni nem-

csak egy Beaumarchaisra. <le Voltairere is, erre a ferneyi szellemkirályra,

kinek egész Európa hódolt, s ki valósággal megtestesülése állításom \%

gának, mely állítás tudvalevleg annyira nem az én privát nézetem, bogy

minden író, ki a XVIII. századról elmélkedett, rég elcsépelte. — Még érde-

kesebben védi líacine elleni vádjait, kit most már nemcsak hiúnak, kétszí-

nnek, hálátlannak nevez, de más, egészen újdonatúj dolgokat is hirdet róla:

Racine tudatlanságához «csak a hiúság lebzselt indíték gyanánt, kivitelében

pedig a gyávaság szokott fegyvere, az alakoskodás játszotta a htlenül rá-

szedett barát és jótev ellen a fszerepet «. Ez új irodalomtörténeti adalék,

melyet Itacine magyar életi rója majd méltatni fog. \ alól >an, Dr. Katona úrnak

különös fogalmai lehetnek a "gyávaságról*.

l>e már majdnem oda tévedtem, hogy dr. Katona úr vádjaira vála-

szolva ujabb nézeteit bírálgassam. Pedig erre itt nincs tér s egyáltalán saj-

nálom, hogy értekezése miatt, minden tanulságos volta mellett is, kevésbité

sivár thema ell foglaltuk el e Közlönyben a helyet, mint a mi polémiánk.

Még jobban sajnálom azt, hogy dr. Katona úrról nem mondhatom el. a mit

az én kritikámtól nem lehet s nem szabad megtagadnia. Bizonyára rossz

indulatot imputált soraimnak, — legyen hite szerint ; az ellenkezrl nehéz

volna meggyzni egy írót, kinek akaratlanul hiúságát sértettük meg; de azt

nem foghatja rám, hogy én bírálatomban s mostani viszonválaszomban nem
maradtam meg az udvariasság határai között.

1890. nov. 19, Barabás Ferencz.
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KÉZIRATI PÁLOS ISKOLADRÁMÁK AZ AKADÉMIA
KÖNYVTÁRÁBAN.

A M. T. Akadémia a közel múltban pályadíjat tzött ki a

pálos-rend történetének megírására. Fájdalom ! a pályázat medd
maradt. Ezen, a m. nemz. irodalom újjáteremtésében oly halha-

tatlan érdemeket szerzett rend — elég leszen Ányos, Virág és

Verseghy nevét említenünk — történetének megírására senki sem

vállalkozott. 1
) Pedig hogy mily érdekes és tanulságos leendett e m,

könnyen beláthatja, a ki csak egy futó pillantást is vet különösen

az egyetemi könyv- s az orsz. levéltárban rzött régi latin és ma-

gyar foliansokba, a kéziratok vaskos fasciculusaiba, melyek a pálo-

soktól vagy pálosokról maradtak fenn.

A rend, keletkezésétl feloszlatásáig, hivatalos historicusai-

val örökítteti meg századról századra, összefügg egész mben
küls és bels életét : Dombrói Márk krónikáját Gyengyesi Gergely

pálos fperjel folytatja 1525-ig.2
) Ezt követi Eggerer Andrásnak

híres munkája a •Fragmen panis corvi etc.», mely 1663-ban Bécs-

ben jelent meg. 1727-ig Benger Miklós folytatja «8ecundum volu-

men Annalium Ordinis s. Fauli» ez. és napvilágot Pozsonyban

látott müvében. 1727-tl 1774-ig Streska Márton írta meg a rend

történetét, a rend jeleseinek életrajzait, mely mü egyetlen ismert

példánya a zirczi könyvtárban található. A pálosok irodalmi mun-

kásságát a XIV—XVHI. században a «Magyar Könyvszemlét 1878.

évfolyamában, egy XVIIL sz.-beli könyvészeti kimutatás nyomán
Vincze Gábor közli. Százat jóval meghalad a felsorolt írók száma ;

közöttük tekintélyes számmal magyarok, hisz Magyarország volt

tulajdonképeni bölcsje e rendnek s már Pázmány korában a más-

1
) Kürcz A.-nak a pálosok történetet tárgyaló kis monographiája e

dolgosat megírása után látott napvilágot. — Koseuthány Ignácz, pécsi jog-

tanár mve kéziratban.

*) A. 55. Egyet, könyvtár.

Philologiftl Köriöny. XV. 2. g
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félszázat közelíti meg a pálos zárdák száma, köztük Buda mellett

a híres szt. lrinczi, fin quo — scil. monasterio — 500 habitasse

Paulinos asserit Sigism. Ferrarius, Ordinis fraedicatorum», mondja

az alább idézett régi latin munka. 1
)

Bár szorosan nem tartozik munkám czéljához, tán még sem

lesz érdektelen, ha e fendicsért rend magyarországi meghonosulá-

sáról, illetleg keletkezésérl néhány szóval megemlékezem, a

rend s általán a szerzetesélet salapítójárl, a thebaei puszták

remetéjérl, szent Fáiról, mint az elttünk fekv kézirati szín-

müvek elsejének fhsérl, bvebben alább óhajtván szólni.

Históriai]ag bebizonyított tény, hogy a szerzetesi intézmény

a tudományok, mvészetek s általán a civilisatió, a humanismus

terjesztésének egyik ftényezje volt, a mi már magának az intéz-

ménynek természetébl is önkényt foly. — A magány, a társadalmi

és családi élet kötelezettségeitl, gondjaitól, ezer és ezer kellemet-

lenségeitl ment élet ráutalja az alapjában nemes lelket a mély,

komoly gondolkodásra, elmélkedésre, önfeláldozó munkálkodásra.

Az ilyetén gondoktól megszabadult lélek könnyebben felülemelke-

dik a mindennapiságnak ezer érdek és kicsinyesség által szkre

szabott határain, tisztábban látja a jót, a szépet, mely az emberiség

boldogítására válhatik.

A pálosok magyarországi meghonosulásáról, illetleg erede-

térl különböz, de azért összeegyeztethet versiók maradtak fenn.

A Kr. utáni 111. sz.-ban élt remete szt. Pál példájára Magyarország-

ban is többen vonultak madár sem járta vidékek zord magányába.

Egy a rend történetével foglalkozó m, 2
) Thuróczi Krónikája:

nak 40. caputja szerint ezeket mondja: «Primus igitur Paulinám

Eremum in Hungária invexit s. Gerardus, natione Venetus — ad

normám s. Paulini Beel duxit vitám eremiticam tempore s. Stephani,

apostoliéi regis Hungáriáé ». E szerint szent Gellért volt az els

*) Tabula monasteriorum Ordinis s. Pauli, primi Eremitae, sub Corona

Begni Hungáriáé, quorum catalogum retexit Eminentissimus ac Hever.

S. R..E. Card. et Archiantistes Strigon. P. Pázmány, A. 1629. L. közp. sémin,

könyvtár.
3
) Epitome Históriáé de origine et instituto fratrum eremitarum Ord.

s. Pauli, 1-i eremitse. Auctore R P. Paulino Klodavski etc. Consoriptum

a. 1635. Et per Joannem Vanoviczi Hungarum eiusdem Ordinis, Collegii

Germanici et Hungarici Alumni in lucem editum a D. 1639. Hornae. Cap.

II. — Közp. sémin, könyvtár.
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magyarországi remete. Hozzá csatlakoztak a Lengyelországból jött

remeték: András, Zoerard és Benedek.— Ugyanily szemléld éle-

tet éltek többen Pécs környékén is. Ezeket gyjtötte egybe 1215-ben

Bertalan, pécsi püspök, 1
) s szt. Jakab hegyén, Patacs falu fölött,

gyönyör vadregényes helyen alapították els zárdájukat, a pálos

rend bölcsjét, melynek romjaihoz ma is gyakran rándul ki a szóra-

kozást keres városi nép. — Idvel egyéb monostorok is keletkez-

tek. Eözülök a szt.-keresztit (Pilis?) azért említjük, mert ennek ala-

pítóját Özsébet, mint esztergomi kanonokot, választották meg a ma-

gyar- és horvátországi zárdák egybegylt seniorjai els provinciá-

lisuknak. Özséb, a rend pápai megersítése végett Rómába is elza-

rándokolt, de a megersítés csak 1308-ban történt, mikor Gentilis

bibornok, pápai követ, Eobert Károly udvarában járt.

A rend további történetébl megemlítjük, hogy a híres szt.

lrinczi zárdába, illetleg annak templomába 1381. nov. 14-én

hozták Egyptomból szt. Pál testét

;

2
) az Érdy-codex szerint a budai

szt. János kápolnából, mert az Egyptomból Konstantinápolyba, in-

nen Yelenczébe s végre Magyarországba került szt. testet legelször

itt, t. i. a szt. János kápolnában helyezték el.
8
) Ekkor már az or-

szág minden részében, különösen a hegyes, vadregényes vidékeken

zárdáik épültek. •Annyira megsokasultanak, mint az tengernek

fövényét, mondja az Érdy-codex. Mint hajdan a cisterciek, k is

a vadont tették lakhatóvá a nép számára, irtották a rengeteg erd-

l
) «Tum ver voti compos dispersos congregare, eisque monaeteriuin

et Eccle8iam, sub titulo s. Jacobi in Patach extruere paupertati eoram,

annuis redditibus obviare, regulám communem pr»scribere, omnemque
coepit movere lapidem, quatenus cum vita communi privátam illám inter

preces et labores manuum olim traductam, continuarent. Atque hoc pri-

mum est Ordinis noetri Monasteriuni sub gloriosissmo Hungáriáé Hege

Andrea seoundo in territorio Quinque Ecclesiensi, a Bartholomseo, eiusdem

Ecclesia> Episcopo, anno partse salutie 1215. extructum.* — Andr. Egge-

rer: Fragmen Panis Corvi. Viennae, 1663.

L. Tudományos Gyjtemény. 1822. évf. I. k. 57. 1.

*) Breve notátia della translatione del corpo di s. Paolo dedicata a

illu8tr. Signor Balth. Batthány conte perpetuo in Nemet-Ujvár eto. Koma.

1702. Fr. Giov. Christolovez. «Doppo nel di 14. novembre del 1381. fu

transferito e collooato nella stessa chiesa di san Lorenzo'dal cardinal

Demetrio, Vescovo di Strigonia, con l'assistenia di molti Prelati, di tutto

ü clero etc.»

s
) tRemethe zyz zenth Paal ewsewnknek kyhozasaarol. » Érdy cod.

JNy. E. Tár. V. k. 462—464. 11.

8*
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sógeket, termékenynyé tették a vidéket, oktatták a szegény hegyi-

népet Hogy mennyire virágzott a rend, mily áldásos volt mkö-
dése, röviden már fentebb említettem, ü. József, a szerzetesek nagy

részével együtt, 1786-ban e rendet is feloszlatta.*) Ide vonatkozó-

lag írja a Tudományos Gyjtemény az idézett helyen : «Vajha

dicsségesen uralkodó Ferencz királyunk kegyességét érezhette

volna ez a szerzet is, mint más több újonnan felélesztett szerzetes-

rendek. Erre csak az az egy ok is érdemessé tette volna ket, hogy

magyar szerzet ! » De volt e rendnek még sok más érdeme is. Tanító-

rend volt 8 mint ilyen nemcsak oktatta az ifjúságot, hanem nevelte

is. S hogy mennyire csüngött a tanítás, a nevelés ügyén, errl az

évenként tartatni szokott káptalani gylések jegyzkönyvei, melyek

az egyet, könyvtárban rizvék, tesznek tanúbizonyságot. Érdemes

rend volt a pálosoké nagyon ! Hány grófi sarj lépett e rendbe s*

emelkedett itt szerzett érdemeinél fogva a legmagasabb egyházi

méltóságokra. Széchenyi Pál, Esterházy Imre és Pál, Nádasdy

László, Eéry János mint pálos provinciálisok foglalták el a püs-

pöki stallumot. Mária Terézia, a lengyel királyok, leveleket intéz-

tek e rend fnökeihez s bizonyára csak nyerne a história, ha e kéz-

iratok, melyek az orsz. levéltárnak «Acta Paulinorumt ez. fasci-

culusaiban vannak letéve, a nyilvánosság elé kerülnének. Mi azon-

ban csupán a pálos intézetekben dívó játékokról akarunk röviden

megemlékezni, s azután tulajdonképeni tárgyunkra áttérni.

A pálosok rendje igen szerette és mvelte a színjátékokat.

Minden ünnepiesebb alkalmat megragadott, hogy szép költe-

ményekkel, jelképes ábrázolásokkal, élképekkel, színjátékokkal

emelje az ünnepi hangulatot, képezze az elmét, nemesítse a szívek,

A budapesti központi seminarium könyvtárában egy régi latin

munkának akadtam nyomára, mely különféle tárgyú kisebb mti-

vecskék összfoglalata. Ezek egyike érdekes bizonyságot tesz arról,

hogy a XVIII. sz. folyamán, már annak els felében is latin nyelv
színmüveket adattak el a pálosok. A darab czíme : Bellator stre-

nuus et sub labaris Orthodoxse pietatis gloriosus triumphator

D. Eustachius ab illustrissimo, perillustri, nobili ac ingenua Juven-

tute scholastica Segniensi in Caesareo Regioque Ordinis s. Pauli

*) Az utolsó magyar pálos, Kristóffy Gáspár, 1845 jan. 19-én halt

meg Diós-Gyrött. L. Vajda Viktor: Pálosok a magyar irodalomban. —
Délibáb. 1878. 20. sz.
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1-i Erem. Gymnasii ludis tbeatralibus exhibitus anno a párta 6a-

lute MDCCXXXX. (1740.) A módrusi püspöknek (horvát tenger-

part), Benzoni Jánosnak volt ajánlva. A színm tárgya : Eustachius

és Gynthia története ; ideje : Traján és Hadrián császárok keresz-

tényüldöz kora. A classicai és legendaszer vonásokkal bvelked
mesét Schmidt Kristóf egyik ifjúsági elbeszélésében dolgozta fel.

Érdekes jelenség, hogy a darab eladásában szerepl ifjúság már
itt is illustrissima, perillustris, nobilis és ingenuusnak czímeztetik,

ép ugy jelezve a magasabb és alacsonyabb származású ifjakat,

mint azt az elttünk fekv kézirati színmvek egyes darabjainak

czímlapján olvashatjuk. Szerették az élképeket, a jelképes ábrá-

zolásokat is. Mikor a pálos Esterházy Imre 1727-ben esztergomi

prímássá lett, ily jelképes eladással ünnepelték meg a nagy na-

pot a pálos testvérek. Paizstartó ifjak voltak felállítva, a pai-

zsokon gryph, vagy más állat képe, ezalatt felírás volt. így pl.

«Ephebus primus exhibuit in scuto gryphem alatum, cum lemate:

Virtus addidit alas.t*) A pálosoknak ezen elszeretete a színjátékok

iránt késbb sem sznt meg, különben közös valamennyi tanító

-

renddel. E színmvek nyelve eleinte a latin volt, késbb magyar,

st német nyelvüekkel is találkozunk. így az egyet, könyvtárban

egy kötetnyi kézirat van, melyben a következ iskoladrámák olvas-

hatók: Attilius Begulus, 3 végzésben. Játszatott Gyöngyösön,

1 754-ben. — Dráma officioso bucolicum Gymnasii Sabariensis, sa-

cratum Idibus Iunii, anno 1775.— Simon Machabaeus, a PtolemaBO,

genero suo dolose occisus. Dráma allegoricum. — Paterni in filios

amoris exemplum. Afranius.— Absolon et Joab.— Ludwig, der II.

Trauerspiel. — Nem az a czélunk, hogy ezekkel foglalkozzunk,

csak a figyelmet akartuk reájuk irányítani (talán megérdemlik) ;

a mi feladatunk az, hogy öt, illetleg négy pálos iskoladrámát is-

mertessünk meg, melyek az akadémiai könyvtár kézirati osztályá-

nak egyik becses s ez ideig alig ismert tulajdonát képezik.

Csak azóta irányult feléjök némileg a figyelem, a mióta dr. Vali

Béla, a Kisfaludy-Társaság által jutalommal kitüntetett mvéhez :

«A Magyar Színészet Történetéihez az akad. könyvtárban adato-

kat gyjtvén, reáakadt az említett kéziratokra. Természetes, hogy

ezekkel nagyobb szabású munkájában nem foglalkozhatott sem ,

*) Az els ifjú paizsan szárnyas griffet tartott ezen felírással: Az

-«rény szárnyakat adott.
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sem Bayer József <«A nemzeti Játékszín Története* ez. s ugyan-

ezen pályázatban els díjjal, 200 aranynyal jutalmazott müvében,,

noba kétségtelen, hogy nagyobb figyelmet érdemeltek volna. E kö-

rülmény egyébiránt még nem volna baj az esetben, ha az adatok-

hoz szó nem férne.; — Nem is hiába hívta fel reájuk a figyelmet

irodalomtörténettudósunk, Gyulai Pál, s épen ez okból kétszeres

igyekezettel kutattam át mindent, a mi csak kéziratban vagy nyom-

tatásban a pálosokról, fkép az egyetemi könyv- s az orsz. levél-

tárban fenmaradt. De lássuk a gondosan és tisztán írt kéziratot.

Egy kötetet képez negyedívrét alakban. A bels lapon a követke?

zket olvashatjuk : cActiones Scholasticse Gymnasiorum Papensis

et Ujhelien. S. Candidi ac exempti Ordinis S. Pauli, Primi Ere-

mitse ; conseriptae per Melchiorem Tancz, eiusdem S. Ordinis pro-

fessum, SS. Theologise in quartum annum auditorem in neo-erecto

Lycaeo 5 Eccliensi 1766—1767.» Vagyis: «A szt. Pál els reme-

térl nevezett kiváltságos szt. rend pápai és újhelyi (Sátoralja-

újhely) gymnasiumának Táncz Menyhért, ugyanazon rendi foga-

dalmas s az újonnan emelt pécsi lyceumban a szt. theologiának

IY-ed éves hallgatója által összeirt iskolai színmvei. 1766

—

1767. — Tekintsük e sorokat közelebbrl, vessük össze a kézirat

más helyeivel s vizsgálatunk eredménye egy irodalomtörténeti téve-

dés kijavítása leszen.

Sziklay János «A magyar népszínm Történetet ez. mvecs-
kéjében azt mondja, hogy e színmveket kutatásai közben dr. Vali

Béla fedezte föl ; helyesebben azt kellett volna mondania, hogy

újra megtalálta, mert Haas Mihály, pécsi lelkész, késbb szatmári

püspök, Pécs városáról írt monographikus emlékiratában*) a pálo-

sokról szólván, a következket mondja: «Unter anderen schrieb

ein Pauliner P. Melchior Tancz mehrere lateinische und ungarische

dramatieche Stücke zur Aufführung für die Schuljugend, unter

dem Titel : Actiones Scholasticee, Gymnasii Papensis et Újhelyien-

sis. 1766.» Fájdalom! a forrást, a honnan e tudomását merítette,

nem említi. Mindenesetre ismernie kellett a színmveket tán kéz-

irati alakjukban, vagy — a mi igen fontos dolog volna — talán

nyomtatásban. Fontos volna e körülmény, mert az eddigi hiede-

lem szerint a pálosok iskolai színmvei nyomtatásban meg nem

*) Gedenkbuch der k. freien Stadt Ftinfkirchen. Von dr. Michael Haas -

1852. Ftinfkirchen. 77. 1.
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jelenvén, színi drámánk fejldésére befolyást alig gyakoroltak, de

igenis gyakoroltak a piaristák drámái, melyek pedig késbbi keletek

a pálosokéinál. Valóbb szín azonban, hogy a kéziratot ismerte,

vagy olvasott, tán hallott róla valamit. Annyi bizonyos, hogy

tévedett akkor, a midn e kézirati színmvek alapján azt írta, hogy

ezek szerzje Táncz Menyhért. Tévedett , tévedett Vali Béla, ez

utóbbi s vele Beöthy Zsolt is irodalomtörténetében Borss Dániel

személyére nézve is. Ezt küls s bels érvek egyaránt bizonyítják,

így elször is a kötet fentidézett czíme: «Actiones Scholasticse Gym-
nasii Papensis etUjheliensis etc. cronscriptee per Melchiorem Táncz

ete. ». Tehát a pápai és sátoralj a-ujhelyi gymnasiumok iskolai szín-

mveit Táncz Menyhért — mint késbb nyilvánvaló lesz — csak

összeírta, kiválogatván közülök a következket : I. Pál, Szomorú-

játék, mellyet nemes Pápa Varasában Jádzott ugyanazon Els Re-

mete Szt. Pál szerzetes Fiainak gondviselése alatt nevelked és

tanuló Tekentetes, F Nemes, Nemzetes Iffjuság Tisztelend Páter

Péntek Istvánnak, úgymint Harmadik és Negyedik Oskoláknak

Professorának munkájával s kormányozásával • .— II. «Omnia vincit

amor. Polydorus et Cassandra. Acta a Prsenobili, Nobili ac Ingenua

Juventute Gymnasii Ordinis s. Pauli, 1-i Eremitae, Sátoralla-Ujhel

sub R. P. Daniele Borss Ao 1765-0. » — E komoly darab felvonásai

közben adatott az eddig leginkább ismert, érdekes (III.) Közjáték,

melyrl alább lesz szó. — IV. «Bakhus .... Jáczatott Sátor-Alla-

Ujhel mezvárosában. Els Remete szt. Pál Szerzetének gondvi-

selése alatt nevelked s tanuló Ifjuságtul. T. P. Borss Dániel Pro-

fesszorságában. 1765. Esztendben, Farsang utolsó napján. § —
V. «Josef. Testvéreitül Izmaelitáknak eladatik; álma miatt Putifár-

hoz jut így olvastatik Teremtés könyvében. Csináltatott

mulatságképpen F. Táncz Menyhérttül, Els Remete szt. Pál Szer-

zetes Fiatul, de még sehol nem jádzatott. 1765. esztend béli

munka. Újhelyben.*

Már e darabok czíménél is láthatjuk, hogy az utolsót kivéve,

mely «mulattságképpen » valóban •Táncz Menyhérttül csinálta-

tott », a többi négy sem Táncz Menyhért, sem Borss Dániel mun-
kája. Teljes bizonyosságra jutunk, ha a kézirat utolsó lapját elol-

vassuk: flHsec pro S. Matris mese Paulináé Religionis decore et so-

latio Tuo autem, Lector benevole, si piacet commodo, gravissimos

inter Theologiae labores deseripsi, omissis plus minus viginti aliis

actionibus Papae; . . . productis utpote meritissimorum P. Martini
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Billisics, primis duobus annis Rhetorices, F. Michaelis Szabadhegyi

Professorum opusculis, partim quia ii ipsi hoc perfuncti sünt la-

boré, partim quia non vacabat uno die facere volenti, ut aliud non

negligatur. Vale et pro me Deum exora. F. M. T.» — E szerint Táncz

Menyhért világosan kimondja, hogy ezen színdarabokat szerzetének

díszére és vigasztalására s az olvasó szórakoztatására egyszeren

csak leírta, lemásolta, és pedig — mellzvén körülbelül húszat —
csak azokat vévén el, melyeket P. Billisics Márton és Szabadhegyi

Mihály, mint a rhetorika tanárai írtak. A többit, nehogy els köte-

lességét, a theologiát, elhanyagolja, nem írhatta le. íme tehát az

utolsó, «József • ez. darabot kivéve, mely a leggyöngébb is egyszer-

smind, a többi Billisics Márton és Szabadhegyi Mihály pálos rhe-

torika-tanárok mve. Fájdalom! hogy ezt csak ingenere mondhat-

juk ; hogy aztán az egyes darabokat melyikök írta, el nem dönthet.

A kutatások nem vezettek biztos eredményre. Mindenekeltt Táncz.

és Borséra vonatkozó életrajzi adatokat kutattam ; de hasztalan néz-

tem át az egyet, könyvtárban a káptalani gyléseknek, máskülönben

igen érdekes jegyzkönyveit, hasztalan az orsz. levéltárban «Acta

Paulinorum* ez. alá foglalt 25—30 ké*irati fasciculust, néhány

száraz életrajzi adaton kívül semminek sem jöhettem nyomára.

Van az egyetem könyvtárában egy «Liber vitae et mor-

tis* ez. könyv, mely 1665-tl 1769-ig több kéz által folytatva,

idrendben elsorolja a belépk nevét, korát, a helyet, a hol s az

idt, a mikor a belépés történt s a rendtag nemzetiségét; némelyik-

nél a születés helyét is.*) E szerint «B. fr. MelchiorTancz, Hunga-

rus, 18 annorum, in Ordinem ingressus est : 1761. oct. 25.», vagyis

:

Táncz Menyhért 1743-ban született. Sajnos, hogy míg a többieknél

nagy részt a születés helye is meg van említve, Tánczé nincs.

18 éves korában lépett a pálosok szerzetébe. Theologiai tanulmá-

nyait Pécsett az 1766/67. tanévben végezte be. A pálos iratokban

nevére többé nem akadtam ; tán nem maradt meg a rendben, vagy

korán elhalt. Haas Mihály idézett munkájában pater-nek, tehát

íölszenteltnek mondja, hogy mi okon, nem tudni.

Nem sokkal többet sikerült Borsé személyére nézve kikutat -

*) E könyvet Bedekovich József • méltatlan pálosi 1721-ben kezdé

írni. tCum dies vitae nostre inclinentur in umbram mortis, ne nobiscum

pariter in tenebras oblivionis abeat Beligionis (a szerzet) oursus hunc tibi

Lector benevole consigno librnm. Fr. Jos. Bedekovich, indignus Paulinus.»
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nunk. Borss Dániel 1737-ben született s 1755-ben, okt. 27-én

lépett a rend márianostrai zárdájába. 1
) Két évvel elbb lépett be

ugyanott Borss András, ki Óvárott született. Ez lehet tán Borss

Dániel szülhelye is. Az §ActaOrdinis* szerint Yenerabilis F. Dá-

niel Borss 1767-ben concionatornak (szónoknak) tétetik Aczára

<Acsa). 1770-ben Váradra ugyanily állásban. Sehol semmi nyoma,

hogy színmirással foglalkozott volna.

A színdarabok írói közül Billisics Márton 1736. ápr. 2-án szü-

letett Alsó-Pulyán9 ) (Sopron m.). A rend wondorfi8) zárdájában

1753. okt. 16-án öltözött be. Az «Acta Ordinist szerint 1764-ben

« «Prof6880ree Theologiae Ujhelinit között találjuk s valószínleg

ekkor írta isk. színmüveit. 1767-ben már Pesten volt, mint a pby-

sika tanára. 1770-ben nagyszombati theolog. tanár. Kéziratunk

mint a rhetorika tanárát említi. Mindezek Billisics nagy képzett-

ségét és mindenre való alkalmazhatóságát bizonyítják. jhelyt

theol. és gymn. tanár volt egyazon idben. A Billisics Márton mel-

lett említett 8zabadhegyi Mihály vele egykorú s Komáromban szü-

letett 1737-ben. A rend nostrai kolostorába, mint 17 éves ifjú, 1754.

okt 28-án lépett be.

E száraz adatoknál többet fel nem kutathattam, mi nyilván

arra mutat, hogy k tanári kötelességöket zajtalanul betölt, sze-

rény napszámosai voltak a tanügynek, de magasabb eszmékért is

tudtak hevülni s czeDájukba visszavonulva, az általános irodalmi

hanyatlás napjaiban magyar színmveket írtak. Mily nagy veszte-

ség, hogy csak e 4—5-öt rizte meg egy szorgalmas, nagy elfog-

laltsága közepette is a szép- és nemesért lelkesülni tudó ifjú pálos,

f
) A nostrái zárdát (Hont m.) még Nagy Lajos alapította 1352-ben.

Pázmány is említi. L. Chronotaxis monasteriorom Ord. gP. auli. Orsz.

levéltár: Aota Paul. 627. — Mária-Nostra tudvalevleg most ni fegyházá-

ról nevezetes. — Ép így Lepoglava (Horvátorsz.), hol szintén pálos

zárda volt.

*) Az Orsz. Levéltárban lev keresztellevél (másolat) szerint: Ego
Michael Ribics, Ecolesiae s. Bartholomsei in Alsó-Pulya parochus, notum
iacio tenoré presentium omnibus ouiusque status, . . quod prasentium
-exhibitor Egregius ac Probus Juvenis Joannes Billisics, de Michale Bil-

lisics et Magdaléna coniuge sua, utpote legitimis et honestis parentibus

natus 1736. die ver 2-a Április A. R. D. Joannem Horváth baptizatus etc.

in Alsó-Pulya, Anno 1752. die 1. oct.

3
) Wondorf (v. Bondorff) supra 8opronium. Est in hoc loco perpetuus

novitiatus. •Chronotaxis etc.»
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Táncz Menyhértünk. A sok közül válogatott, s a kiválogatottak meg:

is maradtak, de a «sok§ elveszett. A sátoralja-ujhelyi konventnek

1786. márcz. 20-án történt feloszlatásakor összeírt elenchnsban

az egyes atyák szobáiban talált könyvek jegyzéke is benfoglaltatik.

Itt olvashatjuk : «In cubiculo P. Stephani Poor, Professoris 1-a^

Gram. Classis: Scenae Hungaricae, Cassovi®, 1767. 2. tom.» Te-

hát két kötetnyi magyar színm! Itt talán pálos színmüvekre

gondolnánk, ha nem tudnók, hogy az említett évben Kassán Illei

színmüvei jelentek meg és pedig: «8alamon, Ptolomeus és Titus.

Három szomorújáték, kettejét ennen maga szerzetté, harmadikat

pedig Metasztaziusból fordította. És az elöljáróinak engedelmébl

kibocsátotta Illei János, Jézus Társaságának papja. Kassán. A Jé-

zus-t. acad. Collegiumának betivel MDCCLXVII. Esztendben. »*)

Némileg tán azon akadhatnánk fenn, hogy amott két tomus-

ról — kötetrl — van szó. Bármint legyen is a dolog, annyi két-

ségtelen, hogy a pálosok érdekldése a színmüvek iránt mindig

nagy volt. Még a késbbi években is, a rend eltörlése után a volt

pálosok közül többen írtak színdarabokat, már nem az iskola, ha-

nem a magyar színpad számára. Színirodalmunk bölcskorát élte,

s a színpad számára készült darabok bizonyára nem állják ki a kri-

tikát, de — mint Bayer mondja — az akkori színmírók és fordí-

tóknak « irodalmi munkássága a kor viszonyait tekintve, a színé-

szetre nézve — még gyengébb mveikben is — korukban elhatá-

rozó befolyással volto. Majd közli e tiszteletre méltó úttörk ne-

veit s munkáik czímét. Világiak és egyháziak ezek, közöttük jezsui-

ták, piaristák és paulinusok s Péczeli József, ref. lelkész. A volt.

pálosok közül ott találjuk Verseghy Ferenczet három, Tapolczai

Gindl Józsefet négy, Osváld Zsigmondot két színmüvei. Ott talál-

juk Bessenyei Györgyöt tFilozofus»-ával, Kónyi János magy. gya-

logezredbeli rmestert «Gróf Valtron» -jávai, st több lelkes ma-

gyar nt is, mint Budnyánszky Karolina bárónt, Ernyi Francis-

kát, Liptai Máriát. Csak a magyar színpadot kellett megteremteni

s a nemzet szellemi termékekkel tán sokkal inkább támogatta,

mint anyagi segélylyel. — De térjünk vissza pálosaink színm-
veihez. — Öt színm van elttünk, közülök tPolydorus és Cas-

sandra, Ámor omnia vincit»,mely epy török fogságba esett magyar

1
)
L. Bayer J. A nemz. Játékszín története. 46. 1.

2
) L. a. a.
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fúrnak neje által történt kiszabadítását tárgyazza, latin nyelven

írott, a többi négy magyar. Az els és utolsó (tPált és « József*)

gyengébb, de a « Közjáték • és «Bakhus» népies irányú, jeles ter-

mékek. — Lássuk ket sorban.

Az els darab teljes czíme a következ : §Pál, Szomorú Játék,

mellyet Nemes Pápa Varasában Jádzott ugyanazon Els Remete

szt. Pál Szerzetes fiainak gondviselése alatt nevelked és tanuló

Tekentetes, Fnemes Nemzetes Iffjúság Tisztelend Páter Péntek

Istvánnak, úgymint Harmadik és Negyedik oskolák Professorának

munkájával és kormányzásával — azon esztendben Hatodik oskola

azon nemes Varasban kezddött úgy mint Ezer hét száz hattvan

egygyedikben*. Hogy e darab nem Táncz Menyhért müve, már fen-

tebb bebizonyítottuk; itt csak még egy kétségbevonhatatlan bizonyí-

tékot említünk fel, ráutalván azon körülményre, hogy e darabot

már 1761-ben eladták a pápai iskolában, tehát abban az évben,

a melyben Táncz, mint serdül ifjú, a pálosok közé lépett. Adatott

pedig e «szomorújáték » tisztelend Páter Péntek Istvánnak §mun-
kájával és kormányzásával », a mi nyilván annyit jelent, hogyPéntek

taníttatta be a darabot, tartotta a próbákat s végül kormányozta

vagyis rendezte az eladást. A szereplk, vagy a kézirat szerint a.

§Beszélget Személlyekt a következk voltak

:

Pál _ ... N. Bálintfy Márton.

rz angyal, Azarías név alatt ... N. Eördögh Pál.

Elme, Felicianus « • N. Talabér Boldizsár.

Akarat, Triphon • « ... Láng Ferencz.

Jóravaló hajlandósága Akaratnak Piaci-

dns név alatt _ Andor József.

Kevélység Andrapodista név alatt ... Alexovits György.

Képmutatás, Gratianns « « N. Hgyészi Márton.

Világi hívság, Amarili8 « • —

_

N. Klempai József, Haller

regementbeli zászlótartó.

Ttirhetetlenség, Thoas név alatt Molnár Ferencz.

Torkosság, Nábor « « ... Patsai János.

Szenvedés, Evanestes « « N. Tengerdy László.

Mulandóság, Victor • < Esze János.

A szerepl ifjak természetesen a tanuló ifjúság soraiból ke-

rültek ki, annyival feltnbb tehát Klempai József Haller-regem.-

beli zászlótartó szereplése. Bizonyára a pálosok növendéke volt

azeltt s mint ilyen kitnhetett ügyes játékával. A színpad iránti

vonzalmát megrizvén, mint mtikedvel késbb is fellépett. A «be-
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«zélget személyek • elsorolása után a fJátéknak Állapottya » vagyis

a darab rövid tartalma következik, mely szerint «Decius római

pogány fejedelemnek és kemény tyrannnsnak az egy igaz ker. ró-

mai hit ellen való halhatatlan (= hallatlan) kegyetlenkedésének

napjaiban, els remete sz. Pál, alsó Thebaisból eredend tizenöt

esztends ifjú, fene dühösködését az említett tyrannnsnak távoz-

tatni kívánván és a felséges Úristennek hívebben szolgálni, kietlen

pusztáiban sötétes Thebaisnak költözni szándékozott, melyet sze-

rencsésen végben vivén, száztizenbárom esztendket némely k-
szikláknak röjtökében töltött vala méltó szolgalatjában az Úristen-

nek. S. Hier. Jádzatott Újhely mezvárosában ugyanazon T. F.

Péntek István tanítása alatt következend n. ifjak által stb.». Te-

hát a Pápáról Ujhelyre disponált Péntek István magával vitte a da-

rabot és új állomásán szintén eladatta. A kegyelet nyilvánul itt a

szerzetesek s xat' éío/Tjv a pálosok satyja, remete szt. Pál iránt, mely

a szerzetalapító iránt tanúsított kegyelet minden rend közös tulaj-

donsága. A ferenczrendiek assisii szt. Ferencz életét újra meg újra

megírták ; az Ehrenfeld-, Simor-, Lobkowitz- és Virginia-codexek

mind rendalapító atyjok életét tárgyalják. A pálosok is számtalan

prózai és verses mben beszélik el satyjok legendáját. Képekkel,

elmélkedésekkel kísérik müveiket. Legérdekesebb közöttük 111

) a

Jeromos-féle legenda, melynek czíme: «Decus solitudinis, sive

vita et obitus gloriosissimi Patriarchae Divi Pauli Thebsei Eremita-

rum principis et magistri*. Lássuk ezt röviden, hogy ennek alap-

ján megítélhessük, mennyire tudta «szomorújáték§-unk szerzje

tárgyát érdekessé tenni. — Pál Alsó-Thebseben, Kr. u. 230 körül

született elkel, gazdag ker. szülktl, I. Orbán pápa és Alexander

*) A verses mvek közül megemlítjük: tVitám — carmine

heroico concinnavit Albertus Chanadinus, Hungarus. 1515; item: Steph.

Battis, elegiaeo et sapphico carmine: P. Klodavsky (1651); Corvus

albus. — Nova Musa: Ladisl. Simándi (1712). — Carmen Dialogicum in

vitám D. Pauli, 1-i Eremitae, Authore P. Mathia Fuhrmann. — E mfi.

kezdete

:

Cselica Musa refer Pauli memoranda Magistri,

Omnia sexentis, offíciosa módis.

A legutolsó distichon pedig

Sat dixi, sat növi, hn
Gratulor ipse tibi, Ca

Peer Codex : Nyelvemléktár: II. 58—68.

Sat dixi, sat növi, huius memoranda Magistri,
Gratulor ipse tibi, Ctelica Musa, Vale

!
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Severu8 alatt. Nevelése az isteni és emberi bölcseségben egyaránt

gondos vala. Felserdülvén, Decius és Valerianus alatt teljes er-

vel tört ki a keresztények üldözése. Szt. Gyprian Karthágóban, Cor-

nelius Rómában vérzett el a keresztért. Pál, egyrészt, hogy a&

örökség miatt perpatvarkodó ntestvére zaklatásaitól szabaduljon,

másrészt, hogy az Istennek akadálytalanul szolgálhasson, Thebae

pusztáiba menekül, gyz a világ, a test kísértéseiben és megala-

pítja a szerzetes életet Pálmából sz ruhát, a pálma gyümölcsével

táplálkozik ; 60 éven át naponként félkenyeret hord neki egy holló.

Ez alatt remete szt. Antalt (Pál ekkor már 130 éves volt) egy angyal

meginti álmában, hogy keresse föl az els és legtökéletesebb reme-

tét, szt. Pált. Érdekes szt. Antal útja. Pálhoz jövet találkozik a cen-

tauruszszal. 1
) Ez, midn szt. Antal kérdezi : «Hol van az Isten

szolgája ?» néhány szót tördel, bizonyos irányba mutat s eltnik.

Majd egy satyr akad eléje, ki kéri Antalt, bogy imádkozzék érette.

Megfenyegeti Alexandriát s e szókkal: «Vae Tibi Alexandria, V©
tibi civitas meretrix!» szintén eltnik. 2

) Szt. Antal végre rátalál

Pál barlangjára, de ez elzárja a barlang nyilasát, azt tartván, hogy

:

homo homini lupus, s csak sok kérésre nyitja meg. A két szent ne-

vén szólítja egymást, s hosszas jámbor beszélgetésbe merül. Ez-

alatt megjelenik a holló és — csodálatos ! — a rendes fél kenyér

helyett egészet tart csrében. Nem sok idre Pál meghal s lelkét

Antal az égi karok között a menybe emelkedni látja. Két oroszlán

ássa meg sírját s Antal eltemeti a drága testet. Pálma-ruháját ma-

gával viszi s nagy ünnepeken felölti. Száz és száz év multával a.

szt. test Magyarországba kerül a híres szt. lrinczi zárdába, hol

számtalan csoda hirdette a porhüvelyébl elszállt lélek életszent-

ségét. Példáján ezren és ezren buzdultak s megszületett a szerze-

tesi intézmény, melynek nem tollal, hanem életszentségével irt

Regulát.

x
) Con8picatur hominem equo mixtnm, cui opinio poétarum hippo

eentanri vocabulum indidit (Id. m.)
*j Érdekes e két szörnyre vonatkozó kommentár: «Hoe ne cuiquam

ob incrednlitatem scrnpolum moveat: sub imperatore Constantio, aniverso-

mundo teste, defenditur. Nam Alexandriam ütiiut módi Jumio vivas perdu-

ctas magnum popnlo spectaculnm prsebuit; et postea cadaver exanime, ne-

calore sestatis dissiparetor sale infusum Autiochiam, ut ab imperatore vide-

retur, allatum est.» Tehát a satyr létezését bizonyltja. (Id. m.)
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Pálnak imígy elbeszélt életadataiból színdarabunk szerzje,

mint már a aJáték Állapottyá»-ban is láttak, a pasztába vonu-

lást választotta, melyet a deeiusi ker. üldözéssel motivál, s sze-

rinte Pált ez egyedüli ok zi Thebse vadonjába. St a darab folya-

mán is Pált annyira félénknek, kislelkünek tünteti fel, hogy a ker.

hs helyett egy folyton életeért remeg szökevényt látunk magunk
eltt.

Mieltt a darab kezdetét venne, részletesen elmondja a

három végzés — így nevezi a fölvonást — és a kimenetek — jele-

netek — rövid tartalmát. — Már a szerepl személyekbi láthat-

juk, hogy a darab a moralitásokkal van legközelebbi rokonságban.

A jó és rossz küzdelmét s az elbbi diadalát festi az író. Pál eré-

nyeivel indul útnak, leküzdi a kísértéseket, megszabadul a gonosz-

ság cseleitl s lelki magányában boldoggá lesz. — De lássuk

tovább a színmüvet. Ez egy «Elljáró beszéd»-del, énekkel kez-

ddik:
1.

Pál, Pál, Pál mi dicsségünk, közülünk hová lettél?

Elizius mezejérl mely véletlen eltntél ?

Tbebaisnak baralangiban,

Vagy üres kszikláiban,

Jaj talán rejtekeztél ?

2.

Gyászban öltöztek a múzsák, álmélkodnak a párkák,

Könnyeznek a gyenge nimfák, megszntek a muzsikák.

Cytherája Apollónak

Nem zeng bárfája Arionnak,

Végbúcsúdat bogy halljuk stb ....

Az I. végzés 1. kimenete Pálnak egy monologusával kezd-

dik: « Meddig, ó Istenem, váljon meddig számos fogyatkozásit

tapasztalom a te szent szolgálatodnak, meddig súlyos keresztit,

sok rendbéli szörny veszedelmét viselem ezen gyarló testnek?

Meddig veled, ó Istennek választott népe, Izrael sötétes pusztájá-

ban tévelgek Egyptusnak? De vajha tévelegjek, felderülne, való-

ban felderülne pirosló hajnala vigasztalásomnak ; oszolna, oszolna

homálya elfajult szivemnek, csillapodnék zaja teljes ereimben

buzogó véremnek, feltalálnám czélját eltökélett szándékomnak.

De mi gátolja végbemenetöket mindezeknek ? Bátor szívvel ! Nin-

csen a mint rémlik, oroszlán az útban : két uraknak s egymással

ellenkez két uraknak híven szolgálni senki sem elégséges. Boldog
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az az ifjú, ki els napjaitul fogva élete zsengéjének szüntelen viseli

terhét az Úrnak. Induljatok tehát, ó Egek engedjétek .... Lássá-

tok egy kevéssé ékes róna feldét elkiterjedett tartományának

Thebaisnak, nemde nem eltépi-e majd reátok sereglend, ker.

vért szomjúhozó üldöz serege Deeius tyrannusnak. Szemléljétek

véghetetlen számát a kínzó eszközöknek ! Támogasd ó uram gyar-

lóságomat, adj nti vezért, hogy el ne téveledjem*. — Erre követ-

kezik a 2. kimenet. Megjelenik Azariás, az rz angyal s megvi-

gasztalja a nyugtalan, bánatos Pált. Azután Felicianus (Elme),

majd Triphon (Akarat) csatlakoznak hozzájuk. Ez utóbbi gúnyoló-

dásai közben, Piacidus ront el s rémületében hebegve szól: cTi-

TiTi-Tyrannus De-De-De-Decius ve-ve-ve-veszedelem ...» Majd

verses párbeszéd keletkezik közte és Triphon közt. — Az I. felvo-

nás, mely 8 levélre terjed, a pásztorok énekével végzdik

:

1.

Mi bajod sógor? Hogy vagy ily komor?
Egyél egy jó darab zsódort.

Önts rá jó hegyaljai bort,

Majd ragod a port.

2.

Tölts pipát Miska, üss tüzet Pista,

A Dömötör dohányt vágjon,

Menalka sajtot pirétson,

Gyuri bort hozzon.

3.

Eöcsém hej Mátyás, te lószesz dudás,

Fnjd fel a kopasz dadádat,

Dúdold el lejts nótádat:

Bízd rám a tanácsot

A II. felvonás színtere ismét a thebiei pusztaság s mint az

-els, ez is monologussal kezddik, melyet a Pál- és társaitól elsza-

kadt, de azután csodálatosan megtért Triphon (Akarat) tart. —
•Boldogtalan sors ! — így sóhajt fel — szerencsétlen óra ! Elfárad-

tam, elbágyadtam, nem mehetek sehová. Lám, felfuval-

kodva jó tanácsát Pálnak megvetem, hosszas kaczagással intésit

kinevetem. Eábo bolondságnak, gyermeki találmánynak szent szán-

dékit itélém; méltán tehát, méltán súlyos terhét viselem sanyarú

-

eágiranak. — De minem szózat zendüle? Ez bizonyára Pál

leszen ; ezennel kitanulom.— Pál ! (eccho respondet) ál ; -hol ? -tol

;

megyén, eccho: hegyen — — merre? eccho: erre. Istenem!

Digitized byGoogle



128 MÓCS SZANISZLÓ GYULA.

micsoda történet ez? mely homályos beszéd ez? Föl Egekl világo-

sítsátok sötétes elmémet. Viszontag próbálom, talán értelmöket és-

titkos jeleiket jobban kitanulom. — Pál-ál-hol-tol-megyen-hegyen

merre-erre. Pál hol megyén erre? Által hegyen erre.» (Egy völgy-

nek veszi útját s megpillantja az alvó Pált és társait, kik örvende-

nek Triphon megtérésén). Majd így szól Pál: *Sznjók egy

kevéssé beszédünk zengése, némely fembernek tnik jelenése,

netalán Triphonnak bölcs jövendölése ezennel beteljék különös

intésbe*. — Ekkor proruit ex eceene Andrapodista et eos capere

vult, sed profugiunt. Andrapodista, vagyis a Kevélység így

kudarczot vallván, dühösen kikel Pál és társai ellen. Emlegeti

nagy hatalmát, mely eltt a Kelet és Nyugat, az angyalok kara

is meghódol. Maga elé idézi Gratianust, Thoast, Amarilist és Ná-

bort (a Képmutatást, «Ttírhetétlenség »-et, Világi hívságot és a Tor-

kosságot) s ezeket Pál és társai trbe ejtésére küldi ki. Andrapo-

dista a színen várja be ket. J Gratianus és Amarilis s jelentik,

hogy már nyomon vannak. Majd Pál jelenik meg a színpadon &

szörny panaszokra fakadva, társai után kiáltoz, mire ezek meg is.

jelennek. Azariáe (az rzangyal) bátorítja Pált, kinek ezen sza-

vaira: « Jaj mit tegyen szivem ily ínségemben, ismét a veszélynek

akad kép trében*, a függöny legördül.

A III. felvonásban Pál és kíséri találkoznak a pásztorokkal,.

Koridonnal, Menalkával, Alexieszel és Isanderrel. Menalka szól :

Köridn ! én bizony ihatnám.

Kor. : Én biz elhiszem, de már majd üres a vörös gyrukó ;.

bizony jól beletekéngettünk ám elbb. Míg így beszélget-

nek, j
Pál : Jó napot pásztorok !

Kor. : Még eddig volt borok.

Pál: Nem beszéded szerint én te hozzád szólok.

Kor. : Ha elfogy azonnal a csapra tódulok.

Pál : Mondám feleleted nem szolgál czélomra.

Kor. : Még egy néhány itczét adnak szakállomra.

Pál : Kérlek jó barátom, vedd fel beszédemet.

Kor. : Ha hitelben nem ád, nyitom erszényemet.

Men. : Sógor, figyelmezzél jó uram szavára.

Kor. : Hat itczét ittunk meg, hat garas az ára.

Pál : Ismét kérlek jó barátom, öreg pásztor vagy, mint látom.

Kor. : Hatvanhatot általhágtam, bizonyítja sz szakállam.
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Erre Pál kéri, hogy mutasson neki alkalmas rejtek- és lakó-

helyet s Koridon egy kis patakon túl mutat is. Pál kísérivel tovább

megy. Ekkor megjelenik Cupido fölajzott íjjal és így énekel

:

1.

Szép virágok, gyenge ágok, kiket itten szemlélek

Diannával 8 Minervával ime társatok leszek,

Mulatságink is készek:

A nympháknak, cytharáknak zengések.

2.

A nyájasság közmulatság életünket folytatja,

Mert Clinonak, Celenonak fonalát hosszabbítja,

Testünket megújítja,

Jövendkre s több idkre juttatja.

3.

íme rózsák, szép violák, mit okoz a vigasság,

De ellenben mely veremben taszít a szomorúság,

Azért gyenge ifjúság

Légyen jussod s tulajdonod az hívság.

Pál és társai bosszúsan kikelvén Cupido ellen, ez új éneket

kezd, de sikertelenül, mert Triphon (Akarat) elzi : «Hord el ma-

gad patvarkodó, még ma botnál ér a csomó, talán te vagy a Ku-

pido? Szent végzéseket rontó stb.» — Majd k is menekülni akar-

nak, mert Pál trombitaszót vél hallani, de tévedett ; hanem két

oroszlán j el s Pál lábaihoz fekszik, minek ez nagyon megörül.—
Azután folytatják útjokat a Köridn által kijelölt irányban s talál-

koznak Evanestesszel, a Szenvedéssel. Pál kilétét kérdi, mire ez

így válaszol

:

Nevemrl neveztetem Evanestesnek

Kinek társasága tetszik csak kevésnek

;

Mert sokan a testnek engedelmeskednek

A szenvedésekrl nem is emlékeznek.

E világnak részeit én mind megjártam,

Európa után Amerikát vizsgáltam,

Onnét ismét vadas Afrikába szálltam,

De a szenvedésnek szállást nem találtam.

De íme talál most : Pált elvezeti a barlangba, a testi szenve-

dés, önsanyargatás tanyájára; s Pál térdre borulva, meghatottan

rebeg köszönetet az Istennek

:

Áldott légy már Uram

!

Ki minden veszélytl

Megszabadítottál

Üldöz kezétl

;

Phllologiai Körlflnj. XV. 2. 9
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Zöngedez szóval az égi madarak

Velem dicsérjenek és erdei vadak.

Pál kíséri, az erények, természetesen vele maradnak.

Szándékosan közöltük ily b kivonatban, helylyel-közzel

egyes jelenetek idézésével a darab meséjét, hogy így egyrészrl

kitnjék annak drámaiatlan volta, másrészrl lássuk a compositió,

a sceenálás, az eladás, irály minségét. Szándékosan idéztük az I.

és II. végezés 1. kimenetelét, vagyis Pál és Triphon monologusát.

Ezekbl tisztán láthatjuk, mennyire rhetorikai, declamatorius a

hang, különösen a pathost elsegít gyakori figura repetitionis foly-

tán ; de e mellett nehézkes fkép a birtokviszony tagjainak s álta-

lában a szórend idegenszer inversioja miatt, a mi sokszor csak-

nem értelmetlenséget szül. Ez a körülmény s néhány kifejezés azt

sejteti velünk, hogy szomorújátékunk tán egy latin erdetinek

átdolgozása; átdolgozása, mert viszont egyes helyei magyaros,

népies zamatúak. Az I. végezés 3. kimenetében határozottan lati-

nismus a következ kérd mondat : «Sed quid ad haec Triphon ?» —
«De mit ezekre Triphon ?» Azonban néhány sorral tovább már

ezt olvashatjuk: «Ezekben is elannyira összeakasztá velem tenge-

lye végét, hogy majd üstökben kapánk*. Egészen magyaros íz.

Ilyen az Andrapodista és szolgái között lejátszódott jelenet, hogy

ne is említsem Koridonnak, a pásztornak, Pállal való tréfálko-

zását, mely párbeszéd a karácsonyi játékra emlékeztet. Az író

szomorújátéknak nevezi darabját, természetesen a szomorújáték-

nak nem klassikai és mai értelmében, vagyis a kimenetre való

tekintetbl, hanem a tárgyat jellemz szomorú hangulat miatt.

A második színm latin s így azzal nem foglalkozunk.

Czíme: «Omnia vincit amor. Polydorus et Cassandra. Acta a Prae-

nobili, Nobili ac Ingenua Juventute Gymnasü Ordinis s. Pauli,

1-i Eremitae Sátoralla Ujhel süb R. P. Daniele Borss. Anno
1765-o».

E sorok azért érdekesek, mert ezek alapján mondotta dr.

Vali Béla ós utána Beöthy Zsolt, Bayer és Sziklay János a közjá-

ték szerzjének Borss Dánielt.

E közjáték felvonásai a most idézett latin színm egyes fel-

vonásai közé vannak ékelve akként, hogy a «Polydorus et Cas-

sandrat szerepl személyeinek elsorolása után következik a

plautusi vígjátékok mintájára az « argumentum » vagyis a tartalom.
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Gantio Veneris, in comoedia de Baooho contenta.
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Azután minden czím nélkül:*) Argumentum Intermedii; vagyis a

közjáték tartalma. Erre Polydorusból két felvonás. Ezt követi a

közjáték t-s felvonása, mely után Polyd. III. actusa, utána a köz-

játék 2-ik felvonása. A Folydorus IV. felvonása után a közjáték

3-ik vagyis utolsó felvonása következik.— Láthatjuk tehát, hogy a

közjáték szerzje megnevezve nincsen, mert a latin darab czimébl

sem erre vonatkozólag, sem a közjátékra nézve Borss szerzsége

egyáltalán nem következtethet. Mert a czím : Polydorus et Cas-

sandra, acta a iuventute Gymnasii sub R. P. Daniele Borss csak azt

teszi latinul, a mit a «Pál» czím darabnál magyarul megírva lát-

tunk : Pál szomorújáték, melyet az ifjúság tisztelend Péter Pén-

tek István munkájával s kormányzásával adott el, vagyis, mint

már említettük, Péntek tanította be a darabot s rendezte az el-

adást. Ugyanezt teszi az « acta sub etet. vagyis Borss professor fel-

ügyelete alatt és az rendezésével adatott darab. Ha Borss szerz,

.

akkor Péntek Istvánt is szerznek kell tartanunk, mit senki sem
állított s állíthat. A közjáték szerzjének kiléte biztosan meg nem
állapítható. A kéziratnak már idézett végs lapjai szerint Táncz

két pálos, Billisic8 Márton és Szabadhegyi Mihály színmüveibl

másolt, tehát a kett közül valamelyik írta, a legnagyobb valószí-

nség szerint Billisics Márton; mert, mint már említettük, az

«ActaOrdinis» szerint 1 764-ben újhelyi tanár volt (1765-ig) s ekkor

írhatta az ugyanott 1765-ben eladott közjátékot, melyet Táncz

Menyhért theologus, ki Pécsre kerülése eltt bizonyára Bilisics-

nek tanítványa volt, lemásolt. Lássuk az érdekes darabot köze-

lebbrl. A szerepl személyek latinul vannak megnevezve és

pedig

:

Petrus Berbencze _ Joannes Drótos.

Filia eiu8dem nuptui tradita Joannes Ágoston.

Procus (leánykér) ___ _ Michael Torkos.

Judex dein Ludimagister — —
Uxor Petri Berbencze ... .._ ... ... — —
Sartor (?) _. Joannes Vilcsinszky.

Szerepelnek tehát Berbencze Péter, kurta nemes, ennek fele-

sége (a szerepviv neve nincs kitéve, tán maga Borss Dániel volt;

*) Sziklay «Intermedy»-nek nevezi, az Intermedy (actus primua)

végéi, a két, y módjára írott i-t (intermedium, génit, intermedii) y-nak

olvasván.
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•« lehetett a iudex is), ezek aggszüz leánya ; Prooas, vagyis a leány

kérje, ki magát Kocsonya Mihálynak mondja. A bíró, a kántor s

a szomszédasszony. Az I. felvonás 1 . jelenete a vén leány keserves

•énekével kezddik, melyben, mintha a

•Keresztények sírjatok

Mélyen szomorkodjatok.*

kezdet nagyböjti énekre gondolt volna a szerz :

1.

Szüzek, ifjak sírjatok,

Bajtani szomorkodjatok,

Víg tanácsot adjatok,

Mert búm s bánalim nagyok.

2.

Váljon, ki meg nem szánna,

Több esztendim száma,

Mint szoknyámnak a ráncza,

Lábam is rossz a tánczra.

3.

Éltem holtig szomorú,

Fejemen a koszorú,

Száraz, mint a vén korú,

Hasam s faram domború.

i.

Harmincz farsangot éltem,

Krónika lehet éltem,

Sok pendelyt szvenyírtem,

Még senki sem jött értem.

5.

Bárcsak immár jönnének,

Ha nem ifjú legények,

Akármely rozsdás vének

És ördögben vinnének.

Nem is könyörög hiába ; nyomban betoppan a leánykér s

^tisztességgel így szól Berbencze Péter uramhoz, a leány atyjához :

Isten minden jókkal áldja meg kegyelmeded édes apókám ! Páter

:

Hozta Isten kendet, édes fiam ! Hát mi jót hajhász kend az én

házamnál ? Procus : Nem sokat biz én édes apókám nagyon

megkövetem kendet, ez a Berbencze Peti háza? Páter: Épen beié-

botlott kend — — miért? Procus: Édes apám-uram mit van

himeznem-hámoznom, azt hallottam, hogy eladó leánya volna

Digitized byGoogle



1 34 MÓCS SZANISZLÓ GYULA.

kendnek? (Ezt hallván a leány, felugrik és kifut a szobábóL)*>

Páter: Édes fiam, régen volt biz az; van biz annak már talán 15*

esztendeje is. Dehogy eladó, mikor ajándékban sem kéri senki is-

Pr.: Hogy-hogy édes apókám ? Hiszen még talán nem oly vénecske ?

Páter: Hogy oly vénecske volna, nem mondhatom, mert jól emlék-

szem rá, hogy mikor a franczia és bavarus ellen adtunk volna

insurgenseket, több gyermekem nem lévén, ezen leánykámról azt

mondottam, hogy bárcsak férfiú volna, nem kellene magam helyett

mást fogadnom. Pr. : Ho-ho, Berbencze uram, kend, a mint látom,

nemes ember. P. : Annak tartom mindenkor magamat. — Épen
mostan revizio alkalmával akarom repraesentálni ármálisomat.

Csudáilom, hogy meri t. Vármegye csak controvertálni is, holott

nézze kegyelmed, fiam uram, seimnek édes hazánkért tett nagy

meritumit még vak Béla király idejében, ki édes tekéntetre vévén

és világosan látván bajnok vitéz cselekedetit Berbencze Pistának,

csakhamar nyakába rázta a nemességet. Ha nem hiszi kend — akár

olvasta, akár nézte a királyi pecsétet. Kend azonkívül is deákosabb

ember magamnál. Pr. : Édes Berbencze uram, evvel teremtuccse

begyughatja kend a viczispánnak a száját. P. : Ugy-e fiam nám
mondám. Procus : Hanem a pecsét ellen lészen mindazonáltal va-

lamely exceptio, mert csak kétágú akasztófát látok rajta. P. ; fiam,

azt gondoltam, hogy többet tud kend a törvényi dolgokhoz, de a.

mint látom, nem igen érti kend a «porkus jurist» ; még a pecsétet

sem ismeri kend ; hiszen, guta üsse meg, nem akasztófa az, hanem
Székesfejérvárnak egyik kapuja, a melyen Berbencze Pista, a nagy-

atyámnak nagyatyja vak Béla király számára tojásokat hordott be.

Több efféle érdemi édes hazánk elmoz-dításában és koronás kirá-

lyához való hségének, comprehendáltatnak e diploma ténorában.

A további párbeszédben a kér, Kocsonya Mihály uram

is dicsekszik nemesi voltával és sok vakaródzás után, a csiz-

mája szárából elhúzza a nemesi oklevelet. Aztán újra áttérnek

a leánykérésre s midn az atya kérdi, hol ismerkedett meg az.

« leányával », Kocsonya így felel: «Megvallom, személyét soha

nem láttam, hanem még ifjú legény koromban hallottam, hogy

jó megért leánya volna Berbencze Petinek Zemplén vármegyé-

ben, de még akkori idben nagy szükség lévén leányok állapot-

jábúl, hallottam, hogy igen rátartotta magát Berbencze uram^

*) Az író utasításai megjegyzései latinul vannak.
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8 azért én nem is mertem magamat jelenteni, hanem most, midn
az Úristen azokban nagyobb bvséget adott, úgy gondolnám, hogy

hamarább megalkudhatnánk. P. ; Volna okom ugyan, hogy most

még jobban reátarthatnám magamat leányommal, mert nem
tudja-e Kend, hogy mennél tovább neveljük ama jó csikót, annál

jobb árán szoktuk eladni. Pr.: Annál már igazabb sincs, hogy

ha úgy neveljük, hogy meg ne vénhedjék, biz a leányasszony

pedig már vénecske. P. : De azt épen meg nem engedem, hogy

az ón leányom vén kecske legyen, egy kevéssé ugyan koros,

de ugyancsak mindenestül most sincs 38 esztendnél idsebb.

Pr. : Az ugyan valóban nem nagy id, hiszen annál a mentém is,

amielta csak én hordozom, régiebb. — Hogy ha annyi grácziám

volna, hogy tekéntetre vehetnem Páter : Meglehet — mind-

járt. — Hallod-e anyjok ? ! Pr. : Tehát vannak magzati a kisasz-

szonynak, hogy anyjoknak nevezi ket Berbencze uram? P. : Guta

lelkét van, hol vette volna? — Az anyját kiáltom. Te asszony

f

gyöszte be. — Uxor: Mi ördögöt lármáz kend megónt? P. : Nem
tudjátok az orrotokat beütni, mikor böcsületes ember van a ház-

nál ? U. : Isten bocsa' ! mit kurjogat kend, látja kend, annyi a

dolgom, hogy a lábamon is alig állok. — Azután mentegeti leá-

nyát, hogy szintén munkában lévén, át kell öltöznie, mieltt meg-

jelennék. Ekkor eltávozik. — Az apa eldicséri leányát s itt az

aesthetikát nem igen tartva szem eltt, azt is felemlíti, hogy igen

jól ért holmi «apró bogárkák » fogdosásához, a mi nagyon tetszik

Kocsonyának. • Galuskákat is akkorákat fz, mint az öklöm*,

dicséri hajadon leányát nagy büszkén az apa.— Ekkor megjelenik

a leány a szemeit szemérmesen lesütve (azaz csak az egyiket, mert

a másik — úgymond az író — az akkori divat szerint fekete sza-

laggal van bekötve) többször «pukedlit» csinál. Az udvarias kér
szintén mélyen meghajtva magát, így szól : Szivem ficzkándozva

örvendek kincsem, leányasszonykám, hogy vagyon szerencsém

drága személyének tisztelésére és udvarlására. Filia : (facto pukk)

Magam is hasonlóképen. Azután kölcsönösen kijelentik, hogy tet-

szenek egymásnak. Csak azt sajnálja a vlegény, hogy jegyese sze-

mén hályog van. — • Jaj édes uram — válaszol az anya — Isten

ne adja neki; biz oly tiszta a szeme, mint a kristály, hanem csak

mióta németesen viseli magát, azóta viseli azt a fekete fótocskát a

bal szemén. » Erre Kocsonya kijelenti, hogy valóban neki is tetszik

e divat, st ha hazaviszi mátkáját, homlokára is ragaszt egyet. —
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Ezzel hátára kapja a vén szüzet.— «Jaj, part üsse meg kendet,—
kiált rá ez, — hát nincs kendnek ennél jobb alkalmatossága?* —
Pr. : «Szivem, hol kívánsz ennél jobb alkalmatosságot ?» «No

édes apókám én gondot viselek a kend leányára; hanem rövid nap

alatt elvárom kenteket szegény szállásomra.* — így végzdik az

I-s felvonás.

A H. felvonás színhelye már Kocsonya Mihályék háza. —
A férj véres ingben jelenik meg s a jajveszékel asszonyt kéri,

hogy ne legyen árulója, mert embert ölt. «Hogyha hittel kötele-

zett szeretetedet hozzám, érdemetlen társadhoz megmutatni aka-

rod — így esd a férj — hallgass ! az egekre kérlek ! Most szivem

!

kezedben forog életem, ha megtartasz, nem úgy szeretlek, mint

életem párját, de mint életemnek életét.* — Mire az asszony eskü-

dözve így szól : «ó kincsem, uram! ha rajtam áll életed, tudd meg,

hogy elbb visszafordul a nap az útjában, elbb vissza fognak

folyni a folyóvizek, elbb megszólamlanak a ksziklák, hogysem

én ezt valakinek kinyilatkoztassam.* — Erre a férj elmondja,

hogy a testet a nagy diófa alá ásta el, b látszólag megvigasztalódva

távozik. — A magára maradt feleség varrni kezd, midn belép

hozzá a szomszédasszony. — Alig váltanak néhány szót, megered

a nyelvök. Uxw: «Jaj lelkem szomszédasszony, csak az én Istenem

tudja, mily nyughatatlan az én szivem, búmban éjjel-nappal nem

alhatom ; az angyalok hozták kendet hozzám. Mégis mikor kendet

látom, mintegy megkönnyebbülök.* — A szomszédasszony az ok

fell tudakozódik, hisz «az természete ellen való a csacsogás s

nem is szenvedheti az olyan embert, ki mindeneket kifecseg.*

S a feleség nagy sopánkodás után a véres inget mutatva elmondja

a titkot : az ura embert öl'. — De a szomszédasszonyt épen nem

rázza meg e hír; nem csapja össze kezeit jajveszékelve, hanem

imígy szól: «S ezen töri szomszédasszony a fejét? be bolondság

a kend dolga ! Bár én volnék ily szerencsés asszony, mint Kend

;

hiszen jelentse meg Kend a bírónak, egy-két hónap múlva máshoz

mehet Kend férjhez. Hová kell ennél szebb állapot?*— Uxor:

•Bizony jól mondja Kend szomszédasszony. Igyunk egyet a jó

tanács fejében * .— Víg kocczintás közt a bíróért küldenek s a szom-

szédasszony késznek nyilatkozik 40 nap « száraz-vízen* böjtölni, ha

ily szerencsés helyzetbe juthatna, mert az ura valóságos sár-

kány ; nem hiszi, hogy pokolvármegyében lenne mása.— Ekközben

megjelenik a biró s az asszony eladván a vádat, a birót férje után
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küldi. — Ekkor elj a szomszédasszony az újból megtöltött pa-

laczkkal, s közösen szidják a férjét, ki miatt az asszony egész álló

nap alig tudta magát 4—öször a csapra lopni. — Majd visszaj a

biró a megkötözött férjjel, kinek láttára felesége így kiált föl : «Jaj

Egek! mit látok? Jaj! odavagyok! Jaj csillagom, édes uramN
Maritus : «Ne sírj édes feleségem, te cselekedetemben részes nem
agy; hiszem, hogy általad el nem áruitattam, mert hittel és átok-

kal fogadtad. — Az Istennek akaratja volt, hogy gyilkosságom

világra jönne. Menj azért és hozd elö az elásott testet. » Az asszony

távozik s a férj ily panaszra fakad.

1.

Higyj már, bigyj már az asszonynak,

Mint póknyálbúi sztt vászonnak,

Közöld véle te titkodat,

Ha kivánod halálodat.

2.

Példája vagyok én ennek,

Mert hittem feleségemnek,

Esküvéssel hitegetett,

Egyet fordult, dobra ütött

3.

Elbb gyújtasz vizzel tüzet,

Elbb mersz rostával vizet,

Elbb fogsz hálóval bolhát,

Mint asszony tartson parolát.

4.

Tanuljatok esetemen,

Édes barátim vesztemen,

Ki vétkét asszonynak gyónja,

Elbb nyelvét annak kivonja.

Ekkor visszatér az asszony, zsákot tartva kezében, mely

zsák tartalma egy borjúfej. — A biró elmosolyodik s kijelenti,

hogy az efféle gyilkosság a mészárszékhez tartozik, de mert a borjú

másé volt, kötelessége igazságot szolgáltatni. — Ekkor Kocsonya

Mihály elmondja, hogy az erdbe menet gázolta el kocsija az úton

fekv borjút. — Mire a bíró kérdi : Mintegy mely ids lehetett

már a borjú ? Maritus : Alkalmasan lehetett már esztends. —
«0, hátha úgy van,— szól a biró salamoni bölcseséggel, — Kocso-

nya uram szabad ember. Esztends borjúnak lehetett már annyi

•esze, hogy kocsit látván, félretér az útból. Oldozd meg, esküdt. —
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Követem Kendet és magamat ajánlom.* — «Aha bál lelke asszo-

nya* — kiált a férj s ütni kezdi feleségét, miközben a függöny

legördül.

A III. felvonás kezdetén a férj részegségében hirtelen kimúlt

asszony fölött tart monolognst. Fogadja, hogy soha többé meg nem
házasodik. Panaszkodik, hogy csak 3 itcze bor ára van a zsebében

8 ebbl biz nem temetheti el feleségét, hisz még a kántor torkára

sem lesz elég. Ekkor megjelennek az apa és anya s a sz. Mihály

lován fekv, fekete posztóval betakart leányukat észre nem véve,

beszélgetni kezdenek a férjjel, a mibl kitnik, hogy az Istenben

boldogultnak több gondja volt a torkára, mint nrára, mert ugyan-

csak lesoványodott. Dolmányában kilencz macska sem foghatna

meg ©gy egeret stb. Majd elmondja, hogy oda van a felesége, mire

szörny jajveszékeléssel így kiált föl az anya: «Jaj pogány, ha

megölted volna az én egyetlen gyönyörséges Dianámat!* «Ölte

biz a pintes korsó, — válaszol a férj, — miért nem szólott Kend-

tek, hogy oly bornemissza természet, soha bizony nem engedtem

volna, hogy velem versre igyék stb.» — Ekkorj a szabó a «gyász-

gubá»-t hozva, kit késedelmezése miatt Kocsonya jól lehord. J &-

kántor is és az anya siránkozása között elkezdi, néhol elég tri-

viális — de nem trágár, mint Vali mondja — búcsúztatóját.

1.

Pogány halál mit csináltál ? ily rútul s . . ben rúgtál.

Kórót, csallánt, csipkebokrot talán már nem találtál ?

Hogy ily gyönge szép virágszált kegyetlen lekaszáltál.

Ily illatos piros rózsát magadnak föláldoztál.

2.

nagy egek ! magas hegyek zokogjátok sorsomat,

Sirassátok erdk, völgyek boldogtalan voltomat,

Alig hordám négy hónapig nehezen nyert kontyomat,

Bárcsak immár láttam volna egy vagy két porontyomat.

3.

Isten hozzád édes uram, tudod, hogy szerettelek,
j

Szánom bánom és sajnálom, hogy meg nem verhettelek*

Kopasz fejed bizonyságom, hogy szívbl kedveltelek.

Sodrófával s vasvillával gyakran ölelgettelek.

4.

Jószágodat nem prédáltam, st azt szaporítottam,

Bongyos szoknyám ránczaiban sok ezereket hagytam.

A házadtól semmit messzi soha nem bocsátottam

;

Legközelebb korcsomában a csapiárosnak adtam.
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Kincsem, lelkem, gynygyvirágom, ne epesszed szivedet,

Az egekre kérlek értem falba ne verd fejedet.

Támogassák az istenek szerencsésen éltedet,

Legyek, kollancsok s darázsok rágják ki fenekedet

6.

Megbocsáss édes galambom, ha ellened vétettem,

Ha egy-két pint borral többet rovásodra vitettem.

Pokol király udvarában kulcsaimévá tétettem

:

Jöjj utánam, hidd meg szivem, duplán visszafizetem.

Ekkor a holtnak vélt asszony hírtelen nagy zajjal kirúgja,

maga alól a szt. Mihály lovát s talpra áll. Mindenki menekülni

igyekszik, de az életre kelt tetszhalott rájuk kiált : Jaj, édes atyám-

fiai, ne fussatok ördög vigye az országát, csak egy csepp pá-

linkát sem találok. Hol 1 vagy édes Uram? Segíts száraz torko-

mat Ekkor ellép a férj : Jaj, édes feleségem ; váljon te

vagy-e? vagy csak tüntet árnyékod? Uxor: Én vagyok, szivem,

en, hozd el csak a pintes korsót, majd megmutatom, hogy én

vagyok. Maritus: Soha nem hiszem, még meg nem tapogatom

a hátadat, mert én azt hallottam, hogy a léleknek se csontja, se

teste nincs. Uxor : Bízvást édes uram, csak azután öntözd meg
szegény száraz torkomat. — Ekkor a férj, mint a II. felvonás

végén, ütni kezdi s kifutnak.

íme a darab ! Szinte megdöbbenünk az új, iskoladrámákban

szokatlan népies hangon, az eleven humoron a csattanós dialógu-

sokon: s e hang már 1765-ben szólalt meg. A mikor Táncz e da-

rabot lemásolta, nagy szolgálatot tett vele irodalmunknak ; mert

oly müvet rzött meg az általános hanyatlás korából az utókor

számára, mely nemcsak magyar, hanem valóban magyaros és

népies is : magyaros, népies akkor, midn ezt még egy színmben
sem találhatjuk meg. De népszínmnek, a szónak mai értelmében

még sem nevezhetjük, mert mind Sziklay János is mondja:

f Alakjai ugyan félig-meddig népi alakok volnának, ármális paraszt

nemesek, de nem ritkán eltévesztik a népies természetesség hang-

ját s ilyenkor bár a nép nyelvén, st gyakran pórias nyelven be-

szélnek, beszédjök olvasás közben nem egyszer oly hatással van

ránk, mintha úri emberek beszélnének betanult paraszt nyelven. •

Leghelyesebben népies bohózatnak nevezhetjük, mert míg a jel-

leg határozottan népies, a szerkezet lazasága, az egyes jelenetek
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egészen alant járó komikuma az újabb bohózatokkal hozza rokon-

sági viszonyba. E darab is « túloz a torzításig, úgy azonban, hogy

torzképeiben is a valódi életet ismerjük fel, mint a jó karikatúrák-

ban az eredeti arczot.* (Szigl. A dráma és válfajai.)

A darab szerzje még csak czímet sem adott egészséges ter-

mékének; egyszeren «Intermedimn»-nak (közjáték) nevezi. —
Vali Béla oEocsonyáék* czímmel látja el. Beöthy Zs. pedig így

ír róla: •Asszonyok csúfsága* -nak nevezhetnk, mert a régi nép-

humor legkedvesebb motívumát, az asszonyi nem ellen való csú-

folkodást eleveníti föl a múlt századok gúnyverseibl. » (L. alább.)

Ezen az ódon czímen azonban aligha nézné, vagy nézte volna meg
bárki is az asszonyok közül; ezért tán inkább az elbbi elnevezés

mellett kellene maradnunk, vagy mint népies bohózatot «Kocsonya

Mihályné, vagy az asszonyi gyarlóság » -nak neveznünk.

Mint népies bohózat az els termék irodalmunkban, s már abban

is megelzi, fölülmúlja késbbi, de nyilvánosságukat tekintve els

bohózatainkat, hogy minden izében magyaros.— A budai magyar

színházban eladott els bohózat «A garaboncziás diák», melyet

Munkácsi János írt, ki magát els magyar humoristának szokta

nevezni, a német bohózat utánzásából keletkezett. E bohózatok

iránya kezdetben nemesebb volt. A Raimund-féle bohózatoktól

vagy « A garaboncziás diák* eltt eladott s a vidéki színpadok m-
sorában napjainkig szerepelt «Lumpáczius Vagabundus»-tól bi-

zonyos költi értéket nem lehet megtagadnunk. De a német

bohózat e dicséretes iránya Raimund-dal véget ért. Az utána

következ s gombamódra szaporodó bohózatok, Hanswurstok

az összefüggés nélküli felvonások vastag, durva, gyakran sze-

mérmetlen komikuma már nem a színpad, hanem a café chantan-

tok és orpheumok deszkáira való volt. — «A peleskei nótárius

•

szakított elször ezen iránynyal. A cselekvény egysége itt sincs

meg s helyesen mondja Szigligeti, hogy «ezt a darabot kevés expo-

sitióval a harmadik felvonáson is lehetne kezdeni, mert a nótárius

minden akadály és malheur nélkül is felutazhatnék Szatmár me-

gyébl Pestre, gyalog, lóháton vagy kocsin, mint mások annyian*.

De annyi bizonyos, hogy némi összefüggés mégis van a bohóza-

tos jelenetek között, a mennyiben azok a géczi boszorkány in-

trikájából származnak, azzal az intentióval, hogy a nótárius

<jzélját — fiának meglátogatása és a janitorság elnyerése — el ne

<órhesse. Közjátékunk cselekvényében is hasztalan keressük az
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egyseget. A három felvonás ugyanannyi cselekvést foglal magában.

Csak a czél azonossága fzi össze azokat némileg. A ni nemet

csúfolja ki az író, a vénleányokat, azután az asszonyi fecsegést

és iszákosságot. A régi néphumornak — mint említettük — ked-

ves motívuma ez. — « Salamon és Markalf* históriájában az

elbbi felesége magát holtnak tetetvén, késbb megszökik, mire

Markalf itt is bebizonyítja, hogy az asszony valóban ingatag s

hogy az asszonyi hséget illetleg nem hiába pessimista. —
A Lugossy codexben ránk maradt « Asszonyok intésé »-nek szerzje

is jó tanácsokkal, intelmekkel igyekszik a szép ifjú házastársat hit-

vesi hségében s a fecsegéstl stb. megrizni.

Ha mikor ketten vendéggé hínak,

Nyelved és szád kérdve szóljanak;

Mert ha k ketten sokat csacsognak,

Ifjak, kik látják, csak megcsúfolnak :

Tógödet mondnak csacsogó szajkónak.

Alább pedig igy folytatja

:

Ha a piaczon el-kilópendesz,

Sokat ne késsél és ne terécselj :

Mert ha mulatsz és sokat terécselsz,

Ifjak, kik látják, csak megcsúfolnak:

Tógödet mondanak itélömestörnek.

Hogy pedig a borral mértékletesen éljen, így inti az asz-

szonyt :

Az bort házunknál ámbátor igyad,

De a korcsomat te ne gyakoroljad;

Ha gyakorlandod te a korcsomat,

Ifjak, kik látják, csak megcsúfolnak:

Tógödet mondanak jeles borcsiszárnak.

Mintha csak Kocsonya Mihály uram int, de a pusztában

elhangzó szavát hallanók.

Jellemzik darabunkat a benne elforduló énekek is, melyek-

ben elször nyilvánul a népies elem. Fájdalom, a példa nem von-

zott, nem is vonzhatott. — Az els magyar népdal a színpadról

csak Gaal « Feleskei nótárius »-ában hangzott le. Szigligeti sze-

rint t a bohózati zeneszerzk mindaddig szegyeitek volna valami

magyar népmelódiát használni •. S a népiestl való irtózás jellem-

zésére elmondja, hogy tégy hajdani legkitnbb költnk rettene-

tesen indignálódott (tán Kazinczy ?), hogy a vándor magyar szín-
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igazgató a magyar zsiványokat gatyában léptette fölt. Egy másik

qua8i-igazgató pedig a közelmúltban, hogy az említett ruhában

eljárandó magyar tánczot érdekesebbé tegye, így kívánta azt a

színlapra tétetni: «Tündéries magyar táncz gatyában*. — De
jelen színdarabunknál nem ebben nyilvánult a drasticum, hanem
a kifejezések durvaságában, melyre az aesthetikai érzésnek manap-

ság már fel kell háborodnia. Szinte hihetetlennek tetszenék, hogy

szerzetes-tanárok ilyen hangon beszéltetik növendékeiket, ha bele

nem képzelnk magunkat a múlt század ízlésébe, mely épen nem
ütközött meg Csokonai mosdatlan száján. Még nem volt meg
nyelvünknek az a finoman nüánszoló képessége, csiszoltsága, mely

a legtrágárabb és durvább dolgokat is finom lepelbe tudta bur-

kolni. Egyébként színdarabunk nem trágár, hanem egyes kife-

jezéseiben túllépve a valódi népies határait, triviális. E mellett

azonban legtöbbször igazán népies zamatú s valóban egyet kell

értenünk Sziklay Jánossal, ki «A magyar népszínm történetéi-

ben így nyilatkozik : «Midn olvassuk, oly hatással van reánk nyel-

vezete, mint Pázmánynak és követinek, meg a prot. vitázóknak

dús erej népies magyar nyelve*. De nem értbetünk egyet azon

állításával, hogy némely helyt olyan a nyelvezet, mintha; úri em-

berek beszélnének, betanult paraszt nyelven. — Állítása bebizo-

nyítására fkép a következ passust hozza fel : «Kérem csak egy

kevés várakozással lenni, míg jobban felöltözködik, mindjárt lészen

szolgalatjára.* Mire a kér így válaszol: « Szivem ficzkándozva

örvendez, kincsem-leány-asszonykám, hogy vagyon szerencsém

drága személyének tiszteletére és udvarlására*. A czikornyaság

épen nem zárja ki a népiességet, hisz tudvalev a magyar népnek

azon sajátsága, hogy az ünnepies alkalmak, leánykérés, lakodalmas

felköszöntések stb. bizonyos czikornyára teszik hajlandóvá.

Jellemz ez iskolai drámában a népies eladáson kívül az a

körülmény is, hogy megelzve késbbi iskolai színünket, már nt
is hoz a színre. így a késbbi, a 90-es években a pozsonyi növen-

dékpapság által szerkesztett drámák, melyek pedig már átmeneti

darabok az iskolai drámáktól a világi színpadi drámához, a ni
szerepek híjával vannak, s mikor «A tisztségre vágyódók* -at Gott-

sched, helyesebben Holberg, dán költ után átdolgozta (úgy

szintén Dugonics is), hogy a ni szerepeket kihagyhassa, megvál-

toztatta a darab motívumát. Simái szintén ni szerepek nélkül

alkotja színmüveit. Nem kell-e tehát kalapot emelnünk a pálos-
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tanárok eltt, kik több század elítéletét leküzdve s drámaíró tár-

ssaikat egy negyedszázaddal megelzve, nket is szerepeltettek ?

E szerint közjátékunk nem csak megelzte, de fölül is múlta vala-

mennyi iskolai drámát, s méltó belyet foglalhatott volna el késbbi

színpadjaink msorában is. Szerepli között elször jelenik meg
népszínmüveink kedvelt alakja, a kántor, kinek búcsúztatóját

olvasva, lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson Szigligeti «Li-

liomfi»-ja, hol az asszonyt ugyancsak kétes dicséretekkel búcsúz-

tatja a férj :

Meghalt feleségem, —
Satis tarde quidem

;

Oda reménységem, —
Debuisset pridem.

De jó gazdasszony volt, —
Cuncta dissipavit,

A bort 6em szerette, —
Csak semper potavit.

A jellemrajzok elég halványak, conventionalis jellegek, de

a korfestést tekintve, érdekesek. A kurta nemes, a fecseg és iszá-

kos feleség s a kíváncsi szomszédasszony typusa van bemutatva a

három, semmi szerkezeti összefüggésben nem lév felvonás jelene-

teiben. — A II. felvonás Sziklay szerint egy hozzánk olaszból szár-

mazott adoma parafrázisa. Bár mint legyen is a dolog, a magyaros,

népies zamat mindenesetre eredeti és nagybecs sajátsága színda-

rabunknak.

A «Eözjátéki után a tBakhus* ez. darab következik, mely —
ámbár nem magyar tárgyú, — érdekesség, nyelvezet tekintetében

épen nem marad a közjáték mögött (szerzje ugyanaz lehet, tehát

Billisics Márton), st szerkezet dolgában határozottan fölötte

áll. Szintén bohózat ; tárgya, személyei a római mythologiából

vannak véve. Lássuk magát a darabot. Gzíme : «Bakbus istensé-

gérl Jupiter által (ki atyja volt) levettetvén, emberi halandóságra

kárhoztatik. Azért a fbb istenek tanácsából Jup. Bachusra beteg-

séget bocsát, melyben, ámbár Eskulapis, orvosok istene, etet gyó-

gyóttatni igyekezik, meghal. — Játszatott Sátor-Alla-Ujhel mez
városában, Els remete sz. Pál szerzetének gondviselése alatt ne-

nevelked s tanuló ifjúságtúl. T. F. Borsa Dániel professorságában,

1765-ik esztendben. Farsang utolsó napján.*
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Játszó személyek:

Jupiter

Pluto, poklok istene ... .__

Mars, hadak istene

Apolló, tudományok istene

Bachus, borok istene ... ...

Mercurius, istenek követje

Eskulapius, orvosok istene)

Ariadna, Bachus felesége ... .

Neptunus, tengerek istene

Bassaris, Bachus inasa

Venus, szerelem istenasszonya

Machaon, Esculap fia

Berta, Ariadnának szolgálója

— Kémes Eolonics János.

Thuránszky Ferencz.

._ N. Sixay Gáspár.

N. Ráskay Szentléleky Pál.

.. Torkos Mihál.

N. Ráskay Szentléleky Imre*

.. N. Boronkai Boronkay
Gáspár.

Ágoston István.

A prológus éneklése alatt Bacchus magas trónon ül s hall-

gatja a prologísta énekét:

1.

nagy Bachus

Istenek istene,

Eletünk reménye,

Szivünkben juss

Szemünktl, elménktl

Jaj 1 el ne fuss,

Nálad nélkül kedvünk,

Mind testünk, mind lelkünk

Lankadt és biíe.

2.

Mer hivság

Jupiter íölsége,

Égi dicssége

Csak bolondság;

Minden magassága

Boldogsága

Te méltóságodhoz

És nagy hatalmadhoz

Alacsonyság.

Neked szolgál

Apolló, Mars, Vénus,

Plató és Neptunus,

Holdul alád,

Nap és hold fényessége

Téged imád,

Ég s föld kereksége,

Tengernek mélysége

Valamit ád.

4.

Leborulván

Mink is két marokkal,

Kotyogos torokkal

Téged áldván,

Egyetlen kegyelmet

Tled várván,

Nyugodjunk hasadnak,

Nagy kövér farodnak

Hogy árnyékán . . stb.

Az I. üvegezést (16 negyedívnyi lap) 1-s kimenete Jupiter és

Bacchus dialógusa, melyben Jupiter keseren és boszúsan fakad ki

fia, Bacchus ellen, kinek tisztelete immár nagyobb leszen, mint az.

istenek atyja, Jup. iránt. Bacchus védi magát: «más atyák ví-

gan szemlélik magzatjoknak elmenetelét, méltóságát, dicsségét.

Digitized byGoogle



KÉZIRAT! PÁLOS ISKOLADRÁMÁK. 145

Nemde nem a páva nem szégyen li, ha fiának hasonló fényesség

tollai nevelkednek ? Avagy bánja-e a hattyú fiának egyenl fehér-

ségét ?» Majd tréfára veszi a dolgot 8 Jup. fedd szavaira így felel:

•Talán kifogyott Ganymedes poharából a jó borocska? Bassaris!

Bassaris: Jelen vagyok fölsógednek legkisebb szolgája. Bacch. :

Hozd el Jup. csobollóját. Bassaris: Biz arról leugráltak az ab-

roncsok, iszen már talán esztendeje is van, hogy szárad. Bacch. :

Töltsd meg szerényen a jobbikból. » — De erre Jup. teljesen fölhá-

borodik s így szól: «Valóban nagyon megindult Bachusnak malma;
de a mi azt hajtja, tudd meg, csak zápores és nem sokáig tartó.

— Egek ! nagy gyalázat ez Jupiternek ! egy undokságok istené-

tl. — Tapasztalta Prometheus haragomat Kaukázus hegye alatt

a vaslánczok és bilincsek között. — Megfizette Apolló ellenem való

pártolkodását. — Ismeri Phaéton bosszúállásomat. — Tudják Ence-

ladus, Chiraras, Egon és mások. » — De a gaz Bacchust e fenyege-

tések épen nem indítják meg s midn Jup. eltávozott, ekkép szól:

•Mhü ! Igen jóllakott nyilván babbal Jupiter, hogy ily nagy zön-

géssel menydörög. Félek, hogy csattogása tüzes mennykövekre ne

fakadjon és Phaétonnái egyenl sorsban, vagy Icarussal ne kever-

jen. Tanácsos megelzni a veszedelmet. — Tegyünk áldozatot néki.

{Fit musica et inter frequentes thurificationes sequens cantilena a

discantista).

1.

Jupiter szerelmes Atyáin!

Lészen nálad oly grácziam,

Hogy kedvedbl, kegyelmedbl

Ki nem zárod fiad talán.

2.

Nagy haragod bátor látom,

De tekintsed áldozatom,

Tyúkkal, lúddal, disznó lábbal

Oltárodat fölezifrálom.

3.

Ah csillapítsd szived lángját,

Haragod mérges fulánkját;

Nagy hatalmad, de irgalmad

Meghaladja annak súlyát stb.

E vers komoly, szép dallamát a kézirati kötet els lapján ta-

láljuk.

De Bachus hasztalan áldozott. J Mercurius, Jupiter követe

Philologiai Közlöny. XV. 2. \()
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8 tudtára adja, hogy lakolni fog. Bacchus újra gúnyolódik: • Nincs:

több tarisznyádba? Elmehetsz! Másszor kikísérlek ». Azután így

folytatja: «Bachushoz az istenek ! mely nagy uborkafára hágott

Bachus ! Most veszem észre méltóságomat, midn hajlékom szál-

lást ad az isteneknek. Mindeddig csak bak- és szamárhúsból állott

áldozatom, de már bizony malaczok és kosok fogják ékesíteni ol-

táromat ; szekeremet tigrisek vitték, szarvasbr teritette, már medve-

br fogja födni és sebesen futó teknsbékák gyorsan ragadni. » —
A következ (3) kimenetben Jup. elhatározza, hogy Bacchus, «a

konyhák és korcsmák istenei istenségétl megfosztassák, töröltes-

sék ki a halhatatlanok számából, s vettessék a gyarló halandóság-

gal járó ínségek s nyavalyák és nyomorúságok alá. Függjön ha-

landó életének fonala a párkák kezétl és Radamantus akaratjától.

Az itélet tetszik az isteneknek, csak Mars kel a bnös védelmére,

imigyen szólván : «Fölséges Jupiter, kinek kezében forog istensé-

gem sorsa, kinek haragos színe eltt megindul az ég s föld s resz-

ket mint a fagyos kocsonya, olvadnak a hegyek, ksziklák, mint

a nap eltt az irósvaj, omlik széles e világ, mint az éhes czigányok

foga alatt a meleg czipó » De Jupiter türelmetlenül félbesza-

kítja, bizonyítgatja, hogy Bacchus Marsnak, a katonai vitézségnek

épen nincs hasznára 8 erre több példát hoz fel : így végül azt kér-

dezi: Mért nem táplálta Tbetis Achilles csecsem gyermekségét

borral, mért inkább az oroszlánok és vaddisznók velejével? Mira

Bacchus : «Csak igaz az, a mely ebnek egyszer veszett nevét költik,,

el köll annak veszni. » Majd Neptun is belemártja magát a vitába:

((Hiszen igen nyakas prókátorra kapott Bachus, hadd szóljak én is

a dologhoz.* De Bacchus nekiront, «paczalmosogató» istennek gú-

nyolja, kinek a békákon kívül nincs pártfogója s ezután ekkép

folytatja : «Nem hallottadé, hogy közös lónak túrós a háta.

Csak annyi a te dicsséged, mint a Rongyva vizének, hogy az-

ujhelyi vargák csávája nélkül el nem lehet. • — Neptun fölhá-

borodik Bacchus arczátlanságán s nem tudja, hogy ez «miném
kaszakhöz fente kopolytyóját*.— Megmagyarázza Jupiter: «Szo-

kása a hattyúnak, hogy halála eltt természetén felül édesdeden

énekel, a bolondnak pedig, hogy eszére tér. Érzi Bachus a kol-

bász bzt.* Ilyen vita közben érkezik Pluto, ki szintén védelmére

kel Bacchusnak «istensóge, országa istápjának». Jupiter megütkö-

zik beszédén, de Pluto nem tágít: «Ha Bachust istenségétl meg-

fosztod, nem de nem-e pókhálózni fognak a bordélyházak, a táncz-
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paloták, bezárattatnak a korcsmák és Baal-házak a melyek minémü
gyarapodására voltak pokolbéli birodalmamnak, minden tudja. —
Erre a latin utasítás így szól: «Intrant omnes praeter Bachum.

Bachus ab Apolline petit subsidium; ille negat. Jupiter eum ex

solio deturbari iubet. — Tehát az Apollónál is segélyt hiába ke-

res Bacchust Jupiter letaszíttatja trónjáról. Korrajzi szempontból

nagyon érdekes a szintén zárójelek közé szorított megjegyzés:

Pulchrum hic foret intermedium si Judaeus Bachi bona exaren-

daret» ; vagyis: Szép volna itt egy közjáték, melyben a zsidó ki-

bérli Bacchus javait.

A II. felv. Bacchus és Apolló dialógusával veszi kezdetét.

Bacchus, hivatkozván arra, hogy az ész élesítésére, a tudományokra

mily jótékonyan hatott, Apolló pártfogását kéri. tSt — így foly-

tatja — ha nem csak a tudományoknak, hanem a muzsikák iste-

nének is tartod magadat, épen nem tagadhatod Bachuson álló is-

tenségedet. Sokszor nedvesítettem az énekesek torkait, nyújtottam

a hegedsöknek húrjait, hangosítottam a trombitákat ; bizonysá-

gom az iskolamester. Járd el bár az iskolákat, járd el a korcsomá-

kat, vizsgáld meg a kórokat (chorusokat), kérdezd bár az orgonis-

tákat. Csekély deák, redves muzsikus, a ki mit egy nap megkeres,

másnap meg nem issza. De még a vén czigány is jobban húzza a

nótát, ha boros korsóhoz fenyheti vonóját.* Ekkor Apolló türel-

metlenül közbevág s így gúnyolódik: «Elég már, ne is koptasd

nekem mozgó nyelvedet; ingyen megvallom, ha tudtam

volna, hogy Bachus ily nagy élesztje az elméknek, már régen

Parnassus hegyérl tokai vagy bogloskai hegyre vontam volna

kilencz múzsáimmal sátoromat. Tán Dedalus is itt tanulta ama
mesterséges labyrinthusnak építését a boros hordók között ? £J.

:

tJgy segéljen 1 mondasz valamit, mert a ki egyszer bemégyen az

ungvári pinezekben, nem könnyen tud onnan kijönni, talán azt is

Dedalus építette? A. : ostoba korpavelejü Bachus, ha J.-nak aján-

déki boros korsóban, vagy a nagy hasban állanak, okosabb s böl-

csebb nálad az istenek között valóban nem volna ; de hidd meg,

igen távol szokott Minerva járni a kövér hasaktól és majd nyol-

czadik csudája a világnak: potrohos szent és bölcs ember.* —
A következ jelenetben nejét, Ariadnát hivatja. Ez vigasztalja fér-

jét, mire B. így felel : «Ah lölköm bimbója, édes Ariadnám ! Lan-

kadt szeretetemet élesztget cserfa taplóm stb.» Ezután megjele-

nik villámokat szórva Jupiter s rárivall Bacchusra, ki tovább czi-

10*
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vódik vele. Majd Mercuriust hivatja Jupiter, ki megjelenvén

imígy szól: «Im itt vagyok istenséged orrát piszkáló koczipor.*

A következ jelenetben Apolló felolvassa Jupiter Ítéletét s végre-

hajtását Plútóra bizza. Bacchust még egyszer beültetik « szalonnás

trónusába* ; innen letaszítják. Sántikálva szomorúan távozik,

de visszatér. — Apolló és Neptun jelentik Jupiternek az ítélet

végrehajtását. Neptun újra panaszokban tör ki, hogy nfölségének

alig maradott a pelenkamosó bábáknál egy kevés tekéntete». —
ErreBacchus triviális módon támad nekik: « Rágtátok ugyan már

szegény Bachust, de (palpat utraque manu posteriora sua) még
eleget rághattok rajta. » Még triviálisabb, midn «capit utraque

manu plundras solicitatus exire volensv és kimenet azt mondja

:

« Sietek, nem tudom mi talált, mióta istenségembl kivetkztem,

most tapasztalom elször : igen nehéz a bugyogom, félre megyek.

Talán Jupiter az emberségért fizetést vár.* — Ezzel távozik, de

Apolló kijelenti, hogy még egyéb büntetés is vár reá. S valóban a

III. felvonásban Bacchus betegen fekszik ; gyomrában, azaz csak

az ingében egy sündisznó van, melyet piszkálgatással sivalkodásra

kényszerít. Derekára hátul egy vörös folyadékkal telt hólyag

van kötve. így fekszik ott az elcsapott isten s szörny jajgatások

közt, melyek ugyancsak feldühösítik Bertát, a szolgálót, orvost

kér. J a borbély s Ariadna kérdésére, hogy -e a doktor? kálvi-

nistásan (calvinisando) így felel : «En teljességgel hogy doktor vol-

nék, nem mondhatom, az] én professióm mindeddig csak borbély,

de mindazonáltal, a mi akár a küls, akár a bels nyavalyát illeti,

a leghíresebb párisi doktornak sem czédállok, mert az anyatomiát

mind a pataki, mind a döbröczönyi mester keze alatt frequentál-

tam.» Ariadna. «Elhiszem lölköm. vajha az én uramon segét-

hetne kend, bizony utolsó szoknyám árát sem sajnálnám.* —
Erre épen nem aesthetikus diagnosis következik. A borbély egy

szörny nagy könyvet üt fel s olvas: Ha valaki hasában történet-

bi tüskés disznó bujt, reczipe : fektesd a patienst egyik oldalára,

végy a konyhábúl tzfogót és vaskanalat, tartsad és pengessed a

hátánál, ennek pengését nem szenvedhetvén, a tüskés disznó az

hátulsó ajtón kimégyen. Probatum est. — Igen jól vagyon! no

csak hamar tzfogót, vaskanalat. Mikor ezeket sikertelenül üti össze

így szól: « Ördög születte! No de nem gyön bizony, ha a döbrö-

czönyi harangot verik is neki. Tovább olvas a könyvben: Ha ez

foganatos nem volna, végy egy zsíros fazékfödben eleven szenet,
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tartsd a patiens fenekére. Pr. est. — Tüzet, födt ide ! De mert

ez sem segít a bajon, azt a jó tanácsot adja, hogy «a pintes boros

korsó a patiens ssrájátúl el ne szakadjon, hogy a tüskés disznó az

ö hasában szüntelen úszkáljon ». Erre összeszedi szereit s •maga-

mat ajánlom » -mai távozik. — A következ kimenetben Escula-

pius jelenik meg, ki a kétségbeesett Ariadnát megvigasztalja és

borbélyért küld. Majd a diagnózist állapítja meg a következ-

képen: « Szükséges az érvágás, a mint pulsnsa mutatja. — Ob-

serválom, nagy paroxismusban vagyon, ez pedig a vérnek nagy

sokaságától viseltetik, a melynek fölöttébb való melegsége meg-

haladván a temperamentumot, conturbálja a oerebrumát, innét

épen nem kétlem, hogy a patiens nem fantáziálna. » Ariadna : Na-

gyon megkövetem fölségedet, mit akar ezen érteni, mert a magyar

és orosz nyelven kivül mást nem tudok. Esc. : Azt mondom, hogy

nem kétlem, hogy a patiens ezen betegségébe gyakorta esze nélkül

is beszél. Áriad. : Semmit nem tapasztaltam bolondabb beszéd-

jét, mint annak eltte. » — Megérkezvén a borbély, együttesen eret

vágnak a betegen, s az átlyukasztott hólyagból kiöml vért egy

edényben felfogják. 1
) Mire a medicus így szól: Hepar accensum,

pulmones inflammati, bilis effusa (májlob, mondaná a mai kor

Esculapiusa ; tüdgyuladás és epeömlés). Azután Machaon nev
fiával megcsapolja a vizibetegségben is szenvedt. A sündisznó el-

ugrik ; Pluto megjelenik és magával ragadja. Ekkor ellép Venus

s bús melódiával2
) így énekel

:

Jaj szerencsétlen hir, mely hozzám ér,

Elmúlt vigasságom, vissza sem tér.

Több szivem fájdalma, mintsem el bír,

Megrontó virágom kegyetlen dér.

Tedd le már Cupido szárnyaidat,

Vesd el sebesít nyilaidat;

Ne fáraszd már gyenge tagjaidat,

Ereszd meg fólvonszott íjaidat.

A ki bor helyett vizet iszik,

Abban Venus már semmit sem bízik

;

Mert az hideg testtl irtózik,

Mint a vén emberti, úgy távozik.

*) Manapság lehetetlen volna ilyesmit színre hozni.
f
) L. fönt a 131. 1.
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O Baohus nálad minden kegyelem,

Hallgasd meg már tehát egy kérelmem:

Fogadj be koporsódban szerelmem

;

Itt sznik egyedül én gyötrelmem, stb.

Alig hangzottak el e bús ének szomorú accordjai, j Ariadna

s midn tNo mint vagy szivem?* kérdésére Bacchus nem válaszol,

s meggyzdik róla, hogy már nem vesz lélekzetet, meghalt, han-

gos zokogás és jajgatás között elrohan, hogy önkezével vessen véget

életének. Az utolsó « kimenet* -ben Esculapius, Pluto kérik Jupi-

tert, hogy keltse életre Bacchust. Venus térden állva ugyanezt teszi.

De Jupiter gyengéden felemelvén t, így szól: «Ah! kelj föl leá-

nyom ; fogd el ajakidat ettl e kérelemtl. Bátor istenségemnek

felét kérjed, meg nem tagadom, de esküdt hitem melll el nem ál-

lok, melyre isteni méltóságom kötelez. Légyen Bachus boldogta-

lanságnak rettent példája. Tanuljanak rajta, valakik gyönyörsé-

gekben s szájok ize szerint folyó hivságokban elmerültek, kik

Bachust, mint fistent gyakor áldozattal tisztelték, hogy Bachuson

felül is vagyon istenség, kinek ég, föld és pokol méltán térdet

hajtson.

»

E b kivonatból láthatjuk, hogy noha « Bachus* nem magyar

tárgyú, érdekesség, népies nyelvezet, humor tekintetében épen nem
marad a « közjáték* mögött, st szerkezet dolgában határozottan

fölötte áll.— A darab mindenesetre bohózatos, de komoly, oktató,

int tendentiával.

A mértékletlenséget ostorozza s az ezzel járó bnöket a min-

denki által istenített Bacchus s a többi istenek alakjában. A cselek-

vény tehát egy ; azonban szorosabb értelemben vett bonyodalmat,

jellemfejlödóst hiába keresünk. A fhs Bacchus, míg csak a vizi-

betegség le nem veri lábáról, megmarad ^yúnyolódó jókedvében.

Kezdetben nem veszi komolyan Jup. fenyegetzését, st feleletül

kigúnyolja. E gúny többnyire vaskos, drastikus, minden aesthe-

tikai érzést ignoráló. Az élezek, szójáték-félék szintén ilyenek. —
Pl. midn a III. felv. 3. « kimenet* -ében Esculapius Ariadna eltt

fiát, Machaont dicséri, hogy marsok híres kúrákat csinált, Ariadna

megbotránkozva kiált fel: « Micsoda?! Jaj szemtelen! elmehet

véle, ha már sok híres k t csinált. » — «Nem azt, balgatag asz-

szony ! Már el is felejtettem, hogy nem értesz a deák nyelvhez.

Kitetszik, hogy ó-testámentombéli asszony vagy, mert az új-testa-

mentombéli asszonyok jobbára tudnak deákul, stb.» — De ne fe-
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ledjük a korszellemet, mely, mint fentebb is említettem volt, épúgy
nem ütközött meg a nyers, triviális kifejezéseken (Csokonai Do-

rottyája Btb.), mint nem ütközik meg a mai ízlés a legnagyobb

erkölcstelenségeken és trágárságokon, ha azok a unom kifejezések

csalánszövetü leplével vannak eltakarva. S most megbotránko-

zunk amazon, míg így kéjjel nyeljük le a mézbe mártott öl mér-

get. Tehát el kell-e ítélnünk a kort, mely ilyen színdarabokban

gyönyörködött, pálczát kell-e törnünk a paedagogia fölött, mely

azokat tanuló ifjak által is eladatta? Futólagos összehasonlí-

tása a múlt és jelen ifjúságának megadja a választ. — De hogy

szorosan tárgyunk mellett maradjunk, lehetetlen elvitatnunk a

gúny és élezek népies, csattanós voltát, melyek közül többnek ér-

tékét a hallgató közönség eltt emelte az a körülmény, hogy helyi

-érdeküek voltak. A hatáskeltésnek manapság is egyik gyakran

tapasztalható módja.

Bacchus után a többi alak közül els sorban Jupiter válik ki.

Komolyságát, fenségét Bacchus csipkedéseivel, gúnyjával szemben

sem veszti el ; villámokat szór; az erkölcstelenség megtorlója s nem
lesz torzalakká.

Mint a •közjátékában, e darabban is fordulnak el ni sze-

repek. Ariadna, Bacchus neje és ezek zsémbes szolgálója Berta és

Yenus. — Ariadna alakja jól sikerült, de sokkal jobban Bertának,

a zsémbes szolgálók typusának, rajza. — Nem hagyhatjuk említés

nélkül, a chirurgust, a borbélyt sem, mert egyike a legsikerültebb

komikus-alakoknak, kiben a nagykép, fontoskodó, tudákos em-

berek s ezek között a tudós orvost szenvelg öntelt, szószátyár

borbélyok typusa elször kerül a színpadra. Csaknem három év-

tized múlt el, míg késbbi darabjaink többi typicus alakjai a színre

kerültek. így Simainak Weisseután készített «Házi orvosság»-ában

a czigány, Plautus nyomán átdolgozott • Váratlan vendégjében a

zsidó (Salamon), az « Igazházi »-ban s a Brühl után Bárány Péter

magyarította §A talált gyermek » czímü darabban a nyugalmazott

• óbester* és kapitány, a «Kiki saját háza eltt seperjen* (Simái)

czímü vígjátékban a tót patvarista (Tsipkevits) typicus alakjai ho-

nosultak meg.

Nagyban emelhették a darab sikerét a közbesztt énekek is,

melyek dallama a kézirat els lapján van hangjegyekbe letéve. Az

•ének valóban dallamos s hü, szinte megható visszatükrözje Ba-

cchus keservének s Yenus bánatának.
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A « József* ez. színmüvecske az utolsó a kötetben. Errl nem
sok mondanivalónk van. — A bibliai József történetét viszi szín-

padra ; idrendben, tárgyban egyaránt nyomról nyomra a szt. íráa

elbeszélését dolgozván fel többnyire gyarló négyesrímtí, Zrínyi- féle

versekben. Akárcsak Hosvai kortársának Nagybánkai Mátyásnak

azonos tárgyú elbeszélését hallanók. E darabnak, de csakis ez egynek

szerzje Táncz Menyhért, mint ez a darabnak már idézett czímébl

is kitnik : «Jósef csináltatott mulatság képpen F. Táncz

Menyhérttl, — — de még sehol nem jádzatott. 1765. eszten-

dbéli munka, Újhelyi en». íme a színdarabokat nagy elfoglaltsága

mellett is buzgalommal másoló a szép és nemesért lelkesülni tudó,

pálos növendék munkája közben kedvet kap hasonló mvek létesí-

téséhez 8 a másolóból író lesz. Hogy e darabon kivül írt-e még
többet is, erre nézve semmi nyomra sem akadtam. Tán els &-

utolsó kísérlete volt a drámaalkotás terén. Pedig nem mond-

hatjuk, hogy az els kísérlet teljesen értéktelen. Mint a többi

színm, ez is prológussal, « elöljáró beszéddel* kezddik:

•Mint tengerben a kis csónak,

Szélti, habtul vettetik,

Ugy a világon jó erkölcs

Semmire böcsültetik;

St inkább üldöztetik

És sok-féle mesterséggel vittatik.

Példánk ebben leszen József,

Ki üldözést szenvedett,

Szüzességnek virágjáért

Mély tömlöczben vettetett stb.t

Néha lendületesebb lesz a verselés, a rímek elég jól csenge-

nek, így Ruben

:

fjó öcsém a szádból ily szók mért rohannak,

Mit buzdul haragod, mint a búsult kannak?

Az álmok az Isten hatalmában vannak,

Már hogy ugy álmodott, nem oka annak.*

Lélektani szempontból érdekes Putifárnénak a csábításban

való eljárása. — A ravasz asszony, ki Józsefért ég, jól tudja, hogy

ez Istent féli és tiszteli s ezért épen az Istenre való hivatkozással

akarja trbe ejteni énekével

:

«Meg ne itélj, hogy szeretlek,

Mert arról nem tehetek,
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Sem Istenen, sem szivemen

Ert én nem vehetek.

Mert Isten is azt nem bánja,

Szivem azt parancsolja,

Ezt a kettt, ily két ert
Senki meg nem gátolja.

Azt nem kérem, hogy te szeress,

Csakhogy mégis szenvedhess

;

Ez kegyelem, ha elnyerem,

Nekem elegend lesz. stb.i

Aztán a következ lyrai lendület panaszt énekeli

:

1.

Mi légyen szeretni, csak az tudja,

Kinek szivét nyomja annak súlya,

Kire szállt, nem tud zárt,

Meg is vet minden kárt

S útját dúlja.

2.

Szerelem gyötrelemmel együtt jár,

Szíveken mint hegyes tr általjár,

Fárasztja, lankasztja

Tagokat, gyulasztja

A sebeket.

3.

Ah enyhítsed tüzét szerelmemnek,

Máskép véget vetek életemnek,

Gyötrdök, sínyldök,

Lángjától tördök

Szerelmemnek.

Majd elhagyja énekét és suttogva folytatja csábítását

:

fjer közelebb József, halld meg beszédemet,

Megnyitom eltted bánatos szívemet.

A te jelenléted vidámít engemet,

Ha távol vagy tlem, i\jítod sebemet.

Titkolom, de esik ez nagy gyötrelemmel,

Éretted lángolok forró szerelemmel. •

Nemesebb szerelemhez méltó szavak, melyeket a puszta

érzékiség sugall, hisz a visszautasításra boszút esküszik a vágyai-

ban ki nem elégített n, környezete után kiált s így panaszkodik

arczátlan képmutatással

:
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•lm a zsidólegény szemtelenül bejött,

Hozzám száma nélkül való sok szókat tett;

Eiosinbe, hogy rajtam erszakot nem vett:

Gyönge vagyok, nincsen az tehetségemben,

Hogy megyöztem volna véle küzködtömben stb.

Akár csak Diocletianus nejét hallanók a tPoncziánus histó-

ria »-jában.

A három felvonásból álló darab (13 levél) a továbbiakban

szintén a bibliát követi. — József abba a tömlöczbe kerül, mely-

ben a fpohárnok és fsütmester sínyldnek, de midn Fáraó

álmát megfejti, kiszabadul, Egyptom ura leszen, Fáraó szavai

szerint

:

fTovábbá szivemnek ez az akaratja

:

Kiáltsátok : ime ez Egyiptom atyja,

Ezt a drága személyt minden uralhatja.*

íme a kézirati pálos iskoladrámák; — közülök a § Közjáték*

s a «Bachu8t (omissis omittendis) mint korukat tekintve kima-

gasló, irányuknál fogva kiváló iskoladrámák valóban megérdemlik

a kinyomatást.

Mócs Szaniszló Gyula.

'0
t-fl áXTjírsíqi ao<pó;.

EíapXe7rs toö rcopoö oiá/ov, aípójjisvov jjieTéítípov,

{léxpt xevoc icüpwv" xXivójjlsvov Ss 7rXéov.

npáYiiaa' árcscpo; SvTjftac icaí; [JLS7aXóvst
,

áúpo'.s'

v<j) s aocpóc fráXXíov ocdtöv éXaaaoi ásí.
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A HOMEROSI HYMNUSOK AURISPA-CODEXÉNEK
OLVASÁSAI.

A Közlöny múlt évi folyamában «A homerosi hymnusok codex

Estensise és szövegkritikai értéke » czímmel megjelent értekezé-

semben a hymnusok csonka kézirati osztályából a két legbecsesebb

codexnek egymáshoz való viszonyát s belle kifolyólag az egyiknek,

az Estensisnek értékét meghatározni igyekeztem. Kimutattam ez

alkalommal, hogy a Laurentianus (L) okvetetlenül az Estensisnek

(E-nek) föléje helyezend, mivel az anyakéziratot, A-t, melyet Gio-

vanni Aurispa 1423-ban Konstantinápolyból hozott magával Ve-

lenczébe (1. Hollander : Zur handschriftlichen Überlieferung d. hom.

Hymnen. Osnabrück 1886. p. 9), jóval hívebben adja vissza, mint

az E kézirat. Azon következtetésemmel azonban, hogy az Estensis

akár mellzhet ott, hol a Laurentianus fekszik elttünk, mint

most érettebb megfontolás után megvallom, kissé messze mentem.

Volna-e ugyanis az az értéke a Laurentianusnak, ha az Estensis

segítségével auctoritását, megbízhatóságát versrl-versre kritikai

szemmel kisérni vagy ellenrizni nem tudnók ? Máskülönben sem

hanyagolandó el annyira az Estensis, mert az L kézirat egy-két

corrupt helyének csak az Estensis megfelel — bár szintén cor-

rupt — helyével való összehasonlítása után következtethetünk a A
codex olvasására. De föltéve, hogy talán sikerült a két kézirat-

nak egymáshoz való viszonyából megállapítani az anyakézirat-

nak számos variánsát, azt meghatározni nem sikerülhetett, hogy

azon esetben, mikor kisebb fontosságú olvasásokban, látszólagos

íráshibákban etc. L és E eltérnek egymástól, akkor ezen eltéréseket

arra a XII—XIII. századra valló (1. Hollander i. ért. 9. lapján) A
kéziratra kell-e visszavezetni, vagy L illetleg E másolója figyel-

metlenségének vagy hallgatagon való corrigálásának tulajdo-

nítani ?

A dolgok ilyen állása mellett nagy hasznunkra lesz az a kéz-

irat, melyet a párisi Bibliothéque Nationaleban a múlt év május

havában találtam. A benedekrendi szerzetesek S. Pierre de Perousi

kolostorából került 1889 szén a párisi nemzeti könyvtárba. Süf-

naturája Suppl. grec. 1095, áll 280 foliorétü papirlevélbl s ve-

gyes müveket tartalmaz, még pedig az 1—24. levélen a Ps.-Hero-

dotféle Vita Homeri-t, rá a 224. levélig Homeros Iliasát scholionok-
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kai, a 225- 24> levélen az I—IV, VI—XXVI, XXVIII—XXXIIL
homero8Í hymnusokat s az I. hom. epigrammát, a 245y —258

levélen Calliraachus, a 258 y—273.-on Pseudo-Orpheus, 274

—

276y ProcluB hymnusait, a 276T — 280.-on aBatrachomyomachiát.

A XV. század közepére tehet. Összevetettem belle Proclus hym-
nusain kívül az els hét homerosi Apollohymnust az Ábelféle (1886.)

szöveggel.

Eltér tle ezen olvasásokban :

Czím :

c

O|ifjpoo ojjlvoi el<; 'ArcóXXwva. — 3. pa 7'. — S7ti <r/e-

8öv. — 6. íj pa. — éxXfyae. — 8. tg£gv avexpé(iaoe. — 9. eic —
13. Itixtsv. — 17. xúvftetov. — 18. orcivóffoio. — 19. 7áp. — eö|i-

vov. — 20. yáp ts. — vójxoí. — Ps^Xf^aiat cpS-yj<;. — 21. ^ jjlsv. —
f,8\ — 22. áSov. ~ 25. tjcoc.— 26. xXtv^oa. — xóvftoc— 28. éj-

eiéi. — 30. oaooc. — [t'j. — áíhjvwv. — 31. aqtva. — vaoai-

xXeínrj. — 32. t' eipeaíat. — áf/táXrjv. — 33. Sdto^. — (35. axö-

po<; ! !). — atkoxav^. — 36. í|i.ppo<; t' eoxTtfJiévir]. — 39. xopóxoo. —
44. pr^vata te. — TüetpTÍjSeaaa. — 45. eitwStvooaa. — 46. aot. —
ftéXet. — 48. rctotepTJ.— 49. éj^ae-ro.— 51 . xs ftéX-r];.— (éjjioto ! !).

—
52. évi. — 53. $XXo<;. — aelo rcó#\ — Xíoaet. — 54. oe. — 008'. —
55. a szövegben otareíc, a margón jtoXXVjv. — 56. al. — 57. áYtvYj-

soostv. — 58. I'vda 8\ — 59. Tjpöv #va£ el póaxoic freoi xe a' g/a>-

aiv. — 60. rceíap. — 61. az els 8é helyett xai. — TtpoatjüSa. —
62. [xeYáXoto xpóvoto. — 65. 7'époíjnrjv. — 71. órcórav. — fairje —
72. áu|rr]a(i). — 73. ciiaet. — 74. xatá xpátos. — 75. íj xev. — aSrj

(sic!) 01. — 76. aX*jfea. — 77. cptöxat — 78. axirjSéa xrjreí Xácov. —
79. ó[iÓ3oai. — 80. Svfta Sé juv. — 82. swítj. — 7roXoá>vo|ió; éativ. —
83. ap. — öjioaev. — 84. 7tco>. — eop&c — 87. íj unfj. — aíév. —
90. 7Óv(j). — 91. evv^jiap. — 93. laav.— péirj.— 95.7]p7]s. — 96. (xe-

Yápot^. — 99. <ppa§|i,03Óv7]i — 100. C^XoaóvTj. — ap. — 102. fpiv. —
104. /poaeíotoi Xívoiaiv IpYjievov. — 107. tpi<;. — 110. ap. — árcex-

ji.s7ápoto. — 111. rcposirpSa. — 114. páv Se. - íajJLad*. — 116. ryjv

tóié 8yj. — 119. év 8' Iftope. — arcadat. — 120. ae. — Xoöov. —
122. otpcKpóv. — 123. ap. — 125. áftavátiflotv /epaiv. — 128. oae
7'. — atpocpoi. — 129. o£>8é ti. — Se^ác*. — 130. jietYjöSa. —
132. x\ — 133. epípaaxev. — áicö.— 134. aí 8'. — 135. aicaaaa.—

136— 138. a szövegben ezzel a megjegyzéssel a margón: év érépü>

xai oozoi oí ozíyoi xsívtat. — 139. otá tepptov. — 142- ao. —
146. [láXioT

5

é^trépTreai r^top. — 147. fe'vftá tol — 148. aütoís aüv

rcaíSeaai xai aíSoíigs áXó/oiotv. — 149. ot 8é oe és öp/TjOjJKj). —
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150. orav. — otfpwvtai. — 151. áv^p a szövegben, atsi a mar-

gón. — 152. o? tót
5

sTcavTta asto t
5

iáovsc— 155. vfja; t\ — tj'8'. —
paa

156. 6 oo. — 157. 8* sxaTojkXéTao. — 162. xps|i.paXiaaTt>v. —
163. jujistafrai. — 165. aXX' S^s SVj Xtjtü) jiiv árc. . — 168. Sstvo;

TaXarceípioc sXd&v. — 169. üjjljaiv. — 171. óffoxpívaofts á<p' "íjjiioov. —
172. 8é Xí(|)] 8'

£YXÚ|).
— évi. — 173. toö rcáaai. — apiaTsóoosiv. —

174. ^[léTspov. — 175. süvaieTácúsac — 176. stuiS^.

II. 3. TCoftco. — 6. lyovTt \h)á>8ea. — 12. ojjlvsöoiv. — 14. á|i-

<pa8ée<;. — 19. o5ts Xáysia. — 22. gv#\ — 23. 6. — 24. á|wpl <paeí-

Ht

vei. — 25. (iap(iapo7aí. — 26. oi 8'. — 30. (ivtjottjoiv. — 31. oraróa'

ávo)ó|jLSV0(;. — áCavTiSa. — 33. y] a»xa cpóppavu Tpiórca) ^évo;, ij 5(1

epeoftei, a margón pedig fp'. íj S|ia cpóppavr. Tpiorcóö) *ij ájjiapóvthö.

—

35. Tpíorco; ?' évéXwrev. — 37. TCisptys. — 39. XéxTov. — ^{iaO-ó-

svt«. — pLaYvtfjva<; a margón, tj [la^virjíSaí a szövegben. — 40. £o>X-

y.öv. — 41. vaosixXsÍTY]<;. — 42. tó tol oo )(á8e. — 43. TsóSsaO-ai. —
5sv8pósvTa. — 45. T£e<;. — stt'. — 47. I8o<;. — 48. tcod. — ti;. —
49. Tz&itozs. — áTáp tcitoí. — 50. ájJircsSLOv. — Kupíyopov, — oXr^v.—
52. Sv/tjstov. — T£s$. — 53. avairveíet. — 55. ftopwv. — oí>5s tsío;

jtév. — 57. Sf/jaiv. — 8ev8pósvTt. — 59. ^pÚTtoT'. — 60. 83. —
62. ap. — 64. rcoXórcopYov. — 65. áp. — S|jiapTOv. — 66. SsXcp06-

GTfi. — TÓfrí 01. — oLos. — 67. 8sv8póevTa. — 69. SsXrpoöo'. — 70. oí

xé jioi. — 71. aYtvYJaoooi. — 74. t\ — 77. 8' ssiSooaa. — 78. 8sX-

^poöaa. — 81. avfrp(í>7COioi. — oí 8á. — 85. apSófJievoi. — 86. s'vfrá

us. — 88. vtJqv ts. — 91. xptaoiQ. — rcapvaaooío. — 92. cmé tot. —
94. áXXá xai ü>;. — 7rpoá70isv. — 96. Sé£ai. — 97. Öcppá oí. —
98. SsXípoóaTfl. — {jl^8\ — 100. T£sc — 103. ered. xapTraXtjxr^ ki-

javítva xap7caXt[i.(o;-ra.— d-ówv. — 104. xpíso/jv. — 105. xvíjjiov.

—

106. o^oxpéjJiaTai. — xoéXtj. — 109. tsó£s'.v. — 110. 01 ts jjloi. —
113. oí 8' oaot, deoTós 8' között egy betnek rasurája észlelhet. —
á(i/pipÓTOi>s. — 114. TTjaiv — 8' áv. — 115. #e[iiaTeÓ30[i.ii. —
117. 8ia|urepé<;. — 118. rfi\ — 119. otás ospfivo?. — 121. xr.sroí-

aiv. — 125. l'pSsaxsv.— 128. TO'fXóv. — 129. ap. — 131. M^rft. —
7j8\ — 133. rcávTác ts. — 134. Spyet hiányzik. — 135. knoiypoLio.—
xé8v

5

stóotav. — 137. tj. — 140. píf avá. — e>£aXsv. — 142. xójr.-

asv. — 144. vüv (inasat. — 145. fXaoxúrc^. — 147. ^ p\— 147b. a

149. sor után van írva a margón, gondolatjellel beékelve: vp. fpá-
Ceo vöv {jifjTt tói xaxöv jmjtíooji/ ójrfosw. — 148. |iiv toi ?ap £70). —
150. aiayóvas. — 151. árco. — 152. titjXóö-sv ooaa. — 153. ázovó-
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^pi. — zep. — 156. jiot. — 157. Ttrfjves te. — 158. e£. — 159. aö-

toi. — 161. rí zóoaov. — 162. X\Laoe. — 163. ?fi\
— 8' ÉatSoooa. —

165. 8' Tjzetia. — 166. o5té zot\ — 167. oöté zor\ — ele

—

168. cppaCáaxsio. — 171. ore] 8. — 173.^8'. —176. ^8'. —
177. 6<;. — IpSeoxe xaiá xXotá. — áv^pcóza). — 180. íj. — /aXe-

zoíst. — 182. *). — 183. éXtoaeto. — 184. <potvóv. — 58*. — 186.

Ctóotat. — 187. ISovtsc. — 189. ti. — 190. oü8é. — 193. Tpispov.

—

194. oi. — 196. zóos. — 197. 5f . — 198. xaXXtpooc — 201. ap.—
s£ázá<pooaa.— 205. zéipTjot zpoxoxfjoiv.— 207. évfráS'. — 212 után

216-218, azután 213—215, majd 219 s kk.— 212. évi. — 213. te

£pé£ooot. — áiféXXooat. — 216. Spa. — 217. r^a^ÓTjv. — 218. xvcoa-

aoo. — oT pá t\ — 219. oí. — 220, zoX^evéas. — 224. oottc —
sztcppáaoaio voijaat. — 225. ávaastaac xs. — 226. xattetato. —
227. o£>8'] ot 8'.— 228. o&8é Xóov.— xoavozpa>poto. — 229.zpd>ra.—
230. e'YEtpe. — 232. áXtoiécpavov. — 233. T£ov. — 234. hM te. —
236. ap. — 239. á[i/ptoopoóaet. — 241. zapex. — 242. rjsv. —
244. txavsv. — 245. eftxTt[i.svov. — atzo. — 246. zoX7]7evéa<;. —
249. sóié. — 250. 6z' éx vecpécov. — 253. izei xpíaorjc — xatecpat-

vsto. — 254. 8tex. — 258. 8' yjzstTa. — 260. t£ov. — xptaayjv. —
261. yJ8\

— á[xá»otatv. — 264. aztv&aptSe;. — tjxev. — 265. xaté-

Soaas. — 266. sv 8\ — ap. — cpXóifa 8aí* szt<paoaxó(ievo<;. — 267.

xpíaaY]v. — 268. xptaoaYwv. — 269. üzó ppwrijc. — (272. siXojié-

vog ! !).— 274. zódsv.— 275. -fj tot.— 278. TjaO-ov.— 281 . ózzótav.—
283. zspt'fpéva?. — 285. Y]58a. — 290. sx^áasatv.— 291. SXXy]. —
292. sIq. — 294. tójievot. — 297. Mtooobv. — ájj.cptvé[iso^s. —
298. tozplv. — ooxéfl-

5
.— aofrt<;. — (301. ejtöv zoXXotat conj. !)

—
tetijjiévov. — 308. ^h. — 310. ezt. — 31 1. eíaYjc;. — 312. éicl

ppTjYjxívt. — [8']. — ízt. — 314. 8' ijzsiTa. —317. 3. — 318. aoros

8éX<petoc — 319. ap. — 321. e£ épov. — r^atte. — 322. Ipjreafrat

$•'. — 325. Xóaav. — 327. pp7]f|uvi. — 329. zapá. — távoaav. —
330. pprjYjxívt. — 33 J. ízt. — 332. zapá, a margón zeplü —
335. é£épov. — Ivto. — 337. £y<ú ' aiöv. — 338. oí. — <pptaaov-

ts£. — 343. ap. — IjxsXXev. — 344. zoXXototv. — t£Tt[Jiévo<;. —
345. aütoö SázsSov a szövegben, SSdtov Cáfteov a margón. —
347. twv. — TjoSa. — 348. áV, szstSí). — 351. szríjpatoc. — 352.

ózyj8>v.— 354. [LeXs8a>va<;.— 356. 5[i.|i/. — 360. te zpo<póXa*/#e.—
36 1 . xai ijjLr^v iO-úv ts.

Ha e variánsokat összehasonlítjuk az L és E codexek olva-
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sásaival, azonnal azon meggyzdésre fogunk jutni, hogy code-

xünk (= P), az L és E kéziratok testvérkéziratja, azaz a A-nak

közvetlen másolata. Ennélfogva ott, hol e három kézirat közül

legalább kett megegyezik, A, azaz Aurispa codexének olvasásai

vannak elttünk, úgy hogy nem mind a három kézirat variánsait

lesz szükséges ezentúl a hom. hymnusok apparátus criticusában

lépten-nyomon fölemlíteni, hanem elég lesz a közös variánst föl-

jegyezni, azon esetben pedig, midn a három kézirat mindegyiké-

nek különböz variánsa van, a háromból eruálni azt, mely a leg-

nagyobb valószínség szerint állhatott az Aurispa codexben. így

p. o. az els két homerosi hymnusnak Abel-féle szövegétl az Au-

rispa-kézirat ezen olvasásokban fog eltérni

:

Czím: ^OyJjpoo Zp.voC slq 'AxóXXtova (eruálható l?-bl). —
3. £a r (így L P). — int ayedw (P L E = 2). — 6. íy

pa (2). —
t
3iov (LE). — éxtijtae (2). — 8. ráfov ovexpépave (2). — 9. elq

(2). — 13. ertxrev (2). — 17. xúv&ecov (2). — 18. bntvónoto (2). —
19. ráp (2). — 20. ráp re (P L). — vópoq (P E). — fenjarae

wdijq (2). — 22. ádov (2). — 25. yk (P L). — 26. xóvdos (2). —
28. éeeite (2). — 30. oaouq (P L). — r hiányzik. (2). — á&rjvwv

(2)- — 31. aiftva (2). — vauoixXelrr/ (2). — 32. r elpsaiai (2). —
33. a&wq (2).— 35. axupoq (LE, axöpo<; a P másolójának conj.).

-

aíToxavrfi (2). — 36. cufipoq r euxvtiévrj (2). — 38. r^rjaíov (P i\

vVjO<ov, L -^v t]oö)v, E í} vfjaoc). — 39. xopáxoo (2). — 44. prpaia re

(2). — neTpyde(T0a(P így, L rceTpTÍjeaa, E Ttsipifjsoaa). — 45. ixa)-

divoooa (2). — 46. aoe(L). — &iXet (2). — 48. Kcoveprj (P L). —
49. ifir}<reTo (F E). — 51. xe déXyq (így P,xs ^éXst<; E, xéXrjc L).—

ifxeio (L E, é|ioto conj. a P-nek). — 52. ew (2).— 53, uXXoq (2).—

<reto 7TÓ& (2). — Xiaeet (2). — 54. oe (P E). - outf (2). —
55. A szövegben oíaretq és fölötte ttoXX (L = szövegben otatet<;, fö-

lötte rcoXX^v, a margón oloet;, 1. «A hom. hymn. cod. Est.» ez. ért.

163. lapját; E = a szövegben ofotetc ttoXXöv, P-ét 1. fenn). —
u

56. al (2). — 57. áywrjoooow (2). — 59. dypov a»a£ el {lóoxotq

* v-

eocxea i/eoan/ (L : §Y)póv Sva£ st (tosxot<; a* S/watv, E : Sfjpóv

áva£ el (íoaxon; 7cspt ta<; .... 8 a margón st póoxotods o7xs a' I/íd-

atv, P-ét 1. fenn). — 60. xetap (PL). — 61. <pdro (LE). — xpoo-

Tjúda (L is, TTpooiQoSa E, rcpoatjöSa P). — 62. fisyáXoco xpóvoeo

(2). — 64. ézrJTVfiov ebii (L E). — 65. -f époifxqv (2). — 71. ónró-
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rav (2). — tdrjg (P L). — 72. áre;u/*<» (2). — 73. áatt (2). —
74. *ará xpÍTog (P L). — 75. ;£ xev (P L). — áí^ o? (L E). —
77. <pwxat (2). — 78. axTjdéay^Tsi Xácov (L: áx7]8sá)£r]Tsr Xáwv, E
áxr]8éa a/r] tetXáwv, P-ét 1. fenn). — 79. Lpóaoat (2). — 82. ézirj

(2). — izo\oá)vop.ág iorw (2). — 83. opoaev (2). — 84. Igtco

(P L). — £Ó/>i5 (P E). — 86. denÓTarog ze (L E, bár te E-ben

hiányzik. — 87. ^ jjltjv (L ^ jjltj és egy bet spatium, E ^ jrqv, P-t

1. f.). — aliv (2). — 90. TÓvoj (2). — 91. évvyiap (P E). —
93. iaav (2).— pérj (2). — 95. frjys (P L).— 96. pzyipotg (P L).—
99. <ppaötxo<JÓv7) (P E). — 100. tyoovq (P E). — oy> (2). —
102. atd

%

(L E). — cpcv (2). — 104. ypoasíoiat Ihotow éepffiévov

(így E, L: ispYjiivcöv, P-t 1. f.). — 107." tpig (2. — 110. ap (2). —
ánexfieráposo (P L). — 114. /9<ív de (P L). — íapaV (2). — 116.

rr> TÓve drj (2). — 119. a-aooai (2). — 120. *£ (P L). — loiov

(2). — 122. orpoipb\, (2). — 123. ap (2). — 125. á^avárr^* yepmv
(PE). — 128. ouaer (p E )- — **/H>poi (2). — 129. oudé tc

(PE). — öeofiár (2).— 132. r'
(2). — 133. ilclaaxev (2).— axo

(2).— 134. aío^PE).- 135.affawa(S). — 136-138. a margón e

megjegyzéssel : év évipw xai o'jtoi ol ari/ot (E, L xstviat P-t 1. f.) —
139. ré refijttov (2) — 142. au (2). — 146. fiahoT énirépxeat

fjTop (2). — 147. iv&á zoi (PL). — 148. auroíg abv Tzaideaat xaí

aldoirjg olóyoiotv (2). — 149. ol é ae és öpyTjftuw (2). — 150. orav

(2). — orrjaiúvrai (2). — 151. avrjp a szövegben, ahl a margón

(P E, ávTjp aísi L). — 1 52. o? tót éxavTia <7£ío r íaovss (2). —
155. vras r

5

(2). — Z$ (P L). — 156. c ol, (P L). — 157. o
v

i*«-

T7}fiekÍTao (L E). — 162. xpsupahaarbv (P L). — 163. utfieíafiae

(2). — 165. aAA' aye drj Xrjra> fikv a*:. (2). — 168. £stvog rakazet-

pcog éXdwv (2). — 169. J/i^v (PE, ésL?). — \1\. úxoxpivaade

ay? 7
ft
uéwv (P L). — 172. ew (P L). — 173. tou Kávai (2). — api-

otsúouoív (2). — 174. TjpéTspov (2). — 176. émrj (P L).

II. 5. 7iud(L (2). — 6. í/ovte ftuíídsa (P így, fi/óvte \to(í>5sa L,

IX«>v ts ftocoSsa E). — 12. upveíotv (P, ojivsöst E, opsöatv L). —
14. apapadéeg (2). — 19. oírs Ari/era (P L). — 22. éW5

(P E). —
Hí

24. a/i^r (paslvee (P E). — 25. paptiapuyaí (2). — 26. o? <T (2). —
30. flV7)OT7j<JlV (így L, [LVTjOt^pO'-V E, P-t 1. f.). — 31. ó-zoa ávwó-

pevog (2). — a^avTida (!). — 33. ij aua (P L) (pópSavTt TptÓKco

j-ovog, ij ap iptudzt (P, r^ Sp.' spwd-st E, r] Sji* epsO^sí L) ; a margón

yp vj aua (pópfiavTt Tpto-óco rj áfiapóvdeo (PL). — 35. Tptonog y
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^viA«rev (2). — 37. xceptyq (2?). — 39. léxrov (2). — yuadóevra

<2). — fiapscr/vag a margón, rÉ pap/yídaq a szövegben (P L). —
40. iíoXxov (2). — exa\>eq(L E). — 41. vauatxXzÍTTjq (2). — 42. ró

zot o -/áde (L, E : tó toi oo/áSs, P-t 1. f.). — 45. i$sq (2). — ér

{Z]. — 48. x<o (P E). — 49. xwttots (2). — 50. aanedíov (2). —
ulr

f
v (2). — 52. tvyrjOTov (P L). — i~eq (2).— 53. dvanvetee (2). —

55. oioe ziwg uiv (P L). — 56. xeiv (L E). — 57. a^Tjacv (2). —
59. xpwrtoT (2). — 60. íe (2). — 62. í^ (2). — 64. noXÚTrupro*

(2). — 65. ap (2). — a/iaprov (2). — 66. áe/^oíí^^g (2). — ró&l

oi (2). — aSs (2) — 69. delyooo (L P). — 70. o? ti poi (2). —
74. r' (2) — 77. <T iatdouaa (2). — 78. eXipoCaa (2). — 81. av-

dpc-otai (2). — oí £c' (2). — 86. evdá ziq (P L). — 91. xpíaarj

<P L.) — T.apwooóio (P L). — 92. oozi ro: (P L). — 94. iUá xae

wq (P L). — ^poárofev P L). — 96. 3i£ai (P L). — 97. o<ppá oi

(P L). — 98. óstyoúar; (L, bár P SsX^poóa^). — pr
t
d" (P L). —

100. t~es (P L). — 103. Mm (P L). — 104. xoiaorp (P L). —
105. xwjnov (P L). — 106. ÚTToxpéfiarac (P L). — *o/A? (P L). —
109. zeúU* (PL). — 110. oi zi /w> (PL, 85—111 hiányzik

E-ben). — 113. o? o íaot (P L). — ap<pipózouq (2?).— 114. z7Jaw

(2). — <?' av (2). — 115. öspiazeúaotpe (2). — 117. ocaazepéq

(2). — 119. ^is ozpríwj (L E). — 121. *r«rro?<7rv (2). — 125. i/>-

Jsaxev (P E). — 128. zoflóv (2). — 1*29. £/> (2). — 131. xopupij

<P E\ — ^ (2). — 135. énot^aazo (P E, L?) — xioV eííwav

(2). — 140. oéf wA (2). — íi 3al& (2). — 141. diiA s CL E). —
142. xóntotv (2). — 144. vwv (P L). — ur/vea: (2). — 145. fXa'jxw-

Tzio (2). — 147.
7} fi (P L). — 147b. a margón: j-p. <ppá*so w>v

firjTi toi xaxbv prjzioop! orAoaio (P L). — 148. piv roc yap éyo)

<P L). — 150. alayuwiq (2). — 151. arro (P L). — 152. TJ)M»e»

oiaa (2). — 153. ázovóatfc (2). — ~ep (2). — 156. not (2). —
158. sí (PE). — 159. a)™ (2). — 161. i

t
-6ooo>j (2). — 162.

matjt (.!'). — 163. r
t
$ (2). — (V éíTidoZaa (2). — 165. ' yzztza

(2). — 167. stq (2). — 168. v/Hi&axcro (2). — 173. rS' (PE). —
170. yí' (P L). — 177. o* (2). — tzoV: (L E). — ipteaxe xaza

xhjza (2). — 180. yalzxoiot (2). — 182. y (P L).— 183. éliaazzo

(2). — 184. ?o<vóv (2). — wV (2). — 186. Cwotae (P L). — 189. zt

(2). — 190. oudi (2). — 193. r/ie/iov (2). — 196. sri« (2). —
197. «/> (2).— 198. ™/i//>oos(P E).— 201. ^(X).— ésairápouaa

<2). —205. rcY/^r zpoz'rfw (P E). — 207. ™^/><$oí> (L E). —
Philologiai Közlöny. XV. 2. \{
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i*9M 9

(P E). — 212 után 216—218, azután 213—215, majd 21»
skk. — 212. éve (2). — 213. re ppé£oo<jt (így P, té£pé£oo<3i L, te

ppéCooot E). — aréllooai (P L). — 216. ipa (2). — 217. ijfiadóyv

(P L).— 218. xvaíoaou (&).— o?fiá v (P és L?)— 219. oí (PE).—
220. ituXyfevéaq (2). — 224. oartq (2). — émippáaaaro voijaai

(2). — 225. avaoeloaoxe rlvaaae (így L, E ávaoeíoac xstívaaos, P-t

1. f.). — 226. xadelaro (2). — 228. oudk Xov (2). — xuavo-pá-

poto (2). — 229. npdra (2). — 230. iyetpe (2). — 232. áXtaripa-

vov (2).— 233. ?£ov (2).— 234. ZvU re (P L).— 236. ap (P L).—
239. aptoopoíoet (P E). — 241. xapex (PL).— 242. £ev (így P,

íjsv E, fav L). — 244. Ixavev. — 246. no\yr*vé<*q (2). — 249. euré

(P L). — 250. ún
9

ex veyétov (P E). — 253. izet xplaarjq (2). —
xaze^aivero (2).— 254. eex (2).— 258. <F faeira (2).— 260. ??ov

(P L). — xptaaryv (2). — 261. fT (2). — 264. ontvdapideq (2). —
yxev (2). — 265. xaréduaae (2). — 266. év ' (2). — ap (2). —
<pl6fa dacé m<pau<rxópevoq (L E).— 267. xploorp (2). — 268. xpea-

aayaív (P E). — 269. úxd ppnt^q (P így, mófrpurtfi E, oicó £pt7rr)<;

L). — 272. e2^/ievo« (L E). — 274. xó&ev (2). — 278. fa&o*
(PE). — 281. óxTtózav (P L). — 283. r.epuppévaq (P E). —
285. rjida (2). — 290. éxTeríaamv (P E). — 291. aAA^ (P E). —
292. eh (2). — 293. we (L E). — 294. li/uvoe (2). — 297. xuw*-

abv (2). — áptpivépeafte (2). — 298. zoitpív (2).— oCxéd-' (PE). —
aJ#f$ (2). — 301. éjjióv XXotoi (L, ijxöv xaXXotai E, sjióv rcoXXoíai

P). — zezepévov (P L). — 308. irá (2). — 310. ári (P L). —
311. éíoorjq (L E). — 212. éxt ppyr/uve (így P, é7cipp7]7[uvt E, éici£-

pW!vt L). — ^7 (2). — 314. iT ^ra (2). — 317. 5 (2). —
318. aurás éXwetoq (2). — 319. a/> (2). — 321. é£ épov (2). cf.

335. — i
é
afí* (P E). — 325. Xiaav (2). — 327. fi/mjri*™ (P E)-

—
329. napit (P L, E-ben 320—338 hiányzik). — 330. fryruw (P,

ppTjjrjfívt szokása ezerint L).— 332. -napa (2). — 335. é$épov (2). —
evro (2). — 337. e/w ' aráv (P, l/* aT^v k, ^X*07 at^v

E). — 338. <pplaaovzeq (P E). — 343. ap. (2). — lieXXev (2). —
344. zeztuévoq (2). — 345. auzou dánedov a szövegben, aduzov Oá-

#eov a margón (P L). — 347. zwv (2). — yída (P E). — 348. av\

éizetorj (2). — 351. éizrjpazoq (2). — 352. ÓTzr^dstv (E, ó7rr)8d>v P^

órrjeiv L). — 354. psXedwvaq (P L).— 356. Su/i (P L). — 360. re

xpcHfíXayfte (2). — 361. xae éarjV itiúv ve (2). — 362. ij érc (2). —
363. xazá dvrjzwv (2).

Az eredmény, mit e felsorolásból levonhatunk, az, hogy a
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KÖLTI FAJOK A GÖRÖG IRODALOMBAN. 1 63

szóban lév három kézirat közöl az általam talált Parieinus leg-

inkább tükrözteti vissza az Aurispa-codex szöveghagyományát.

A Laorentianus hségét csak a másolója által elkövetett tollhibák

csökkentik, az Estensisét ellenben már 6. Vallanak emendáló és

coniiciáló hajlama szállítják le nagyobb mértékben. A homerosi

hymnusok jövendbeli kiadójának*) feladata tehát csak az lesz,

mindvégig e három kéziratból az Aurispa-codexnek szöveghagyo-

mányát reconstruálni. Akkor az Ambrosianus B. 98. sup. (D) is

mellzhet lesz, valamint Ábel mellzte az eddigelé ismert classis

Parisinát, s a kiadó az Aurispakézirat olvasásain kívül csak a

Mosquensiséire fog szorulni.

Dr. Vábi Rezs.

A FBB KÖLTI FAJOK KIFEJLDÉSE A GÖRÖG
IRODALOMBAN.

A görög irodalom jelentségéhez és mind máig gyakorolt

hatásához — minden nagyítás nélkül szólva — egy irodalomé

sem fogható. Jelentsége fleg abban áll, hogy természetszer fej-

ldés útján minden nemben bevégzett mremekeket hozott létre,

melyek minden idkre mintegy poétikus kanont képeznek ; hatása

pedig abban, hogy részint közvetlenül, részint közvetve — a latin

irodalom révén — minden müveit irodalmat igen-igen sok ers

szál füz a görög irodalomhoz. Sohasem volt nép, mely úgy lelke-

sedett volna az igazi szépért, mint a görög, és soha a szellem köz-

vetetlenebb és gyümölcsözbb kapcsolatban nem volt a természet-

tel, mint a görög classicismus korában. Ily nép, ily teremt szel-

lem alkotásait méltó volna megismerni akkor is, ha nem volnának

egyebek a régiség tiszteletre méltó emlékénél s ha nem tanulnánk

bellök többet, mint annak az örökre letnt kornak, az emberiség

naiv, gyermek-korának ismeretét. Ámde ez alkotások Thukydides

mvével együtt mind megannyi xrr)ji.a etc ás£, melyeknek nem

hogy fogyna tekintélyük, hanem folytonosan növekedik. Az igazi

történeti szellem folytonos ersl ödése, a múlt kifürkészésére irá-

*) Valószinüleg Ludirich, ki a hom. Hermeshymnust egy 1890.

évi knigabergi index lectionumban a legteljesebb és legpontosabb appará-

tus criticus kíséretében adta ki.

11*
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164 CSENGERI JÁNOS.

nyúló élénk figyelem napról-napra nagyobb tiszteletet szerez e ma
is gyümölcsöz termékeknek. Hogy is értbetnk meg az irodalom,

akár a magunk irodalmának fejldését, st termékéit is, ba nem
kutatnék e fejldésre, e termékekre tett hatásokat ? Nincs oly költi,

általában irodalmi mfajunk, melyet a fejldésnek legtöbbször

igen-igen magas, s mindenkor jelentékeny fokán fel ne találnánk

a görögben, 8 a melytl bizonyos tekintetben saját irodalmunk

illet mfaja is ne függene. Igen, függ tle már csak azért is, mert

a mfajnak örök érvény törvényeit tartozik követni, melyek ott

lényegükben teljesen kifejldtek. Ily értelemben a görög irodalom

az újkor minden mvelt irodalmának magyarázója. Ezen kívül

minden más irodalom tanulmányánál gyümölcsözbb a görög iro-

dalomé annál fogva, mert idegen hatásoktól csaknem egészen men-

ten, bels szükségszerséggel, természetes úton fejldött. Nem azért

állott el valamely mfaj, mert egyik vagy másik író tetszése, ta-

nulmánya vagy érdeke úgy hozta magával, hanem a történeti fej-

ldéssel lépést tartva, az összes anyagi és szellemi hatások ered-

ményekép. Ezért valamint a természetben nincs ugrás, úgy nincs

a görög irodalomban sem. Egyik mfaj a másikból s a rá nézve

fontos vallási, politikai vagy társadalmi viszonyokból szervesen

fejldik, s e processus a szellemi élet hü visszatükrözje. A fbb
költeményfajok fejldésérl akarván halvány képet rajzolni, meg-

elégszünk ez okokkal, melyek bennünket a görö^ irodalom tanul-

mányozására késztetnek és sok más okot érintetlenül hagyunk.

Maga az a körülmény, hogy itt egy természetes fejldés példány-

szer processusa áll elttünk, mely két ezredéven át termékenyít-

leg hatott a szellem müveire, teljesen okadatolja ez irodalom irá-

nyában még a rajongást is.

Az epos volt az els, melyet a görög szellem a legteljesebb

virágzásra juttatott. A homero&i eposok mindeddig utói nem ért

alkotások. Lehetetlen el is gondolni, hogy a görög költészet mind-

járt ily tökéletes remekmveket produkált volna. De nemcsak e

müvek nagy tökéletessége, hanem megállapodott, kristályozódott

költi nyelvük is kétségtelenül mutatja, hogy e két nagy alkotás

nem kezdete az irodalomnak, hanem egy hosszan tartó költi m-
ködés vége, tetpontja. Még akkor is, ha talán nem egy ember

müvei ezek, akkor is a költészet messze-benyúló múltjának kellett

megelzni e költemények bármelyik énekének szerzjét. Beszél

a hagyomány Homeros eltti költkrl és mködésükrl, st m-
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veik egy részét is be akarja mutatni, de ezekrl bizonyosan tud-

juk, hogy késbbi korok termékei. Annyi azonban kétségtelennek

látszik, hogy a legrégibb költi termékek, a dolgok természetes

rendje szerint, a görögöknél is lyrai költemények voltak. A Home-
rosnál is említett Linos dal, az énekléssel kisért kartánczok, szü-

reti dalok 8 több effélék kiváltképen lyrikus jellegek voltak.

Mindezek között legfontosabbak lettek az istenekhez intézett dalok,

hymnusok, az istentisztelet kiegészít részei. Ezeknek a viszhang-

ját láthatjuk az úgynevezett homerosi hymnusokban. Az effajta

lyrikus költemények azonban természetesen epikus sajátságokat is

fejtettek ki, mert pl. az isten dicsítése nem az érzelem elvont

nyilatkozataiból állott, hanem az illet isten tetteinek elmondásá-

val volt összekötve. Az istenekkel pedig a félistenek, hsök voltak

szoros kapcsolatban. Természetszer volt ennélfogva az a törek-

vés, hogy a vallásos éneket lassanként kivetkztették eredeti jelle-

gébl s világiassá tették. így jött létre az epikus dal, melynek

a görög népszellem bizonyára már Homeros eltt rendkívül gaz-

dag kincstárát teremtette meg. Homerosnak tehát igen kifejlett

népmonda és változatos, gazdag epikus költészet egyengette meg
az útját. A homerosi költeményekben magok a hsök is énekelnek

xXeá áv8pu>v-t, mint Achilleus, Fatroklos. Az Odysseia hivatásszer

dalosokat is szerepeltet, Phemiost és Demodokost, kiket istentl

ihletett, szent embereknek tartottak. Ezenkívül vannak a homerosi

költeményekben vonatkozások régibb epikus dalokra, így pl. külön

kiszakítható részlet szól Heraklesrl, Belleropbonról, Meleagrosról,

Nestorról stb. De ezek az epikus dalok csak egy-egy eseményrl

szóltak s egy-egy hsnek egy valamely isten ótalma alatt végre-

hajtott tettét zengték. Homerosnál markét világrész vívja harczát

s az egész istenvilág, élükön Zeus, két pártra oszlik, ki az egyik,

ki a másik félt segíti. Az epikus dalokból kiindulva, természetsze-

rleg a legmagasabb fejldés fokára emelkedett a görög epos. Az

epikus dalok lassanként feledésbe mentek a homerosi alkotások

mellett. Mert a homerosi eposok nemcsak terjedelmükre nézve kü-

lönböznek az epikus daloktól. Szerves, egységes alkotások azok, az.

epikus daloknak nem agglutinálójából, hanem Fzerves kifejtésébl

származók. Azok az epikus s játságok, melyeket a homerosi epos

kifejtett és megállapított, nem költi számítás eredményei, hanem
a költ és népe közti viszonyból természetesen származnak. Minek

tulajdonítsuk pl. a Homeros páratlan objectivitását? Bizonyára
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nem az eltökélt szándokának. Homeros korában a világnézet

közös, a költ és népe közt e tekintetben semmi szakadás nincs.

A költnek tehát semmi oka arra, hogy népével valamit elhites-

sen. A mit énekelt, azt népe szentül hitte. A költ sem törekszik

arra, hogy bizonyos saját egyéni meggyzdést fogadtasson el má-
sokkal. Ezért költeményében nemcsak objectivitás, hanem nyuga-

lom, egyenletesség, kényelmes részletesség uralkodik, mert ftö-

rekvése az, hogy tárgya eladásával hallgatói figyelmét lebilin-

cselje. A részek önállók, de nagyobb egészbe olvadnak. Az epikus

egy az korával, semmi szakadás közte és népe közt s egy a maga
anyagával is. Nincs tehát szüksége arra, hogy eladásába saját

egyéni érzéseit, reflexióit bele szjje. Legfeljebb naiv módon abban
érvényesül, hogy hallgatólag hsével is egynek képzeli magát és

saját tulajdonságait részben hsére ruházza. Egyébiránt az epos

hse nem magára hagyva, nem önmagáért szerepel; cselekvényei,

szenvedései azonosak egy nagyobb körével, maga egy elébe t-
zött nagy czél szolgálatában áll s az epos a sok er közös mkö-
dése által végbemen történetet tünteti fel. Ebbl következik,

hogy az epikus költ mentl terjedelmesebben rajzolja a külvilágot,

mint eseményei hátterét s hogy eseményeiben az egész rajzolt kor

összes törekvéseinek és életének is vissza kell tükrözdnie. Innen

van, hogy Homeros is teljes világképet rajzol, melybl a kornak

egy jellemz vonása sem hiányzik. Inkább a külst adja, mint a

belst, de abban ez is visszatükrözdik, s a szavak és tettek a gon-

dolkozás h kifejezi. E szempontból kiiudulva a homerosi epos-

nak minden lényeges sajátságát meg lehet magyarázni s könny
meggyzdnünk a fell, hogy az epos sajátságai mind természetes

szükségszerségbl származtak. Ennek tulajdonítható ez epikus

költészetnek ama kizárólagos volta is, hogy ebben az eposi korban

másnem költészetnek helye sem lehetett. A homerosi eposokhoz

fzdött az úgy nev. epikus kyklos számos költeménye, melyek a

régi mondavilágnak a homerosi eposok által érintetlenül hagyott

részeit is feldolgozták. Azonban a Homeros kora lassanként lejárt.

E kö tk, kik Homerost utánozták, már nem jelezhetnek fejldést

a görög epos történetében. Nálok már határozott hanyatlásnak in-

dult az epos, mert az élet sokkal inkább átváltozott, semhogy oly

közvetlen contactusban maradhattak volna népükkel, mint a min-
ben Homeros volt. Fejldést tehát nem ezeknél kell keresnünk.

Míg az epos csirái az anyaországból Kis-Ázsia földjébe kerülvén, a
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homerosi epos teljes virágját fakasztották életre, addig azon élénk

közlekedésnél fogva, melyben az anyaország az gyarmataival

állott, visszakerült az epos a tulajdonképeni Görögországba, Boeo-

tiába 8 ott egészen sajátos módon fejldött. Ez a Hesiodos-féle epos-

ban történt. Az epos egyszersége lassanként szükségképen tért

adott a hskort felváltó polgári társaság bonyolultabb viszonyai-

nak. Az a vidorság, oljmposi der, mely a homerosi költészetet

annyira jellemzi, eltnt s a reflexió, mely legföljebb az Odys-

seiában fedezhet fel, eltérbe lépett, hogy az emberi lét fájdal-

mas oldalát magyarázza s a költészetet az erkölcsi felfogás hiva-

tott tolmácsává tegye. E változás okát nagyon könnyen megtalál-

hatjuk, ha az ionok életét a boeotokéval összehasonlítjuk. A boeotok

képzeletét nem foglalkoztatta az ion tengerpart élénk forgalma,

idegen emberekkel való gyakori érintkezés, idegen országok mesés

híre. A boeot embermár harczban állott a természettel, melyet a maga
hasznára igyekezett kényszeríteni. Az élet gondjai, a földinívelés

dolgai voltak eltte a legfbbek. Hesiodosnak ezenkívül személyes

bajai és gondjai is voltak. Atyja halála után ugyanis a bírák —
szerinte igaztalanul — testvérét Persest nyilvánították els örö-

kösnek s ebbeli elkeseredésében el is hagyta a Helikon tövében

fekv Askrát és Orchomenosba költözött. Itt írta Munkák és Napok
-ez. gnomikus eposát, melyben jó tanácsokat ad Persesnek, hogy

tartózkodjék a perlekedéstl s hogy' gazdálkodjék legjobban. Alap-

eszméje, hogy a jog utóvégre is gyz a ggös elbizakodáson. Az

állatoknak azt a törvényt adta Zeus, hogy egymást felfalják, az

embereknek, hogy a jogot ápolják. Itt találkozunk a görög iroda-

lom legrégibb meséjével; a sólyom karmai közt tartja a fülemilét

8 panaszaira így felel: ta hatalom a jog. • Theogoniájának pedig

az a czélja, hogy kimutassa, mint vált a chao9 kosmossá, vagyis

mint váltották fel a régi isteneket, a nyers er képviselit, az

ethikai világrendet megalapító istenek. Hesiodos a tanköltészet

atyja, ép úgy, mint az eposé Homeros.

Láttuk, hogy ezt az új költészetet a világnézet különböz

volta hozta létre. Térjünk vissza Ióniába, Görögország mvészeté-

nek e táplálékadó földjére s lássuk, ott milyen új költi fajokat

hozott létre a világ állásának változása. A homerosi kornak kor-

mányformája a monarchia volt. A homerosi ember csak a tömeg

egyik tagja. A költ csak abban válik ki a tömegbl, bogy istentl

ihletett szószólója az összes nép érzelmeinek. A tömegétl külön-
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böz vágyai és törekvései nem lehetnek. A hsi múlt zengését min-
denki egyforma lelkesedéssel kíséri, a dalnok eltnik a tárgy mö-
gött, mert könny magát elfelejtenie. A Kr. e. 8—6. századig las-

sanként az egész görög világ nagyot változott. A monarchia meg-

ingott, oligarchia lett belle; ettl viszont csak egy lépés választja

el a tyrannist, midn a néhány leghatalmasabb ember közül egy

tolja fel magát a hatalom polczára. De a tyrannusoknak is az lett

a sorsa, hogy a nép lassanként lerázta magáról a jármot s demo-

kratikusan szervezkedett. Számos ily forradalomnak volt a helye

különösen Iónia. Az emberi élet gazdagabb lett egyéni tapaszta-

latokban, egyéni örömekben és szenvedésekben ; az ember helyébe

a polgár lépett, ki saját és hazája sorsán gondolkozott és saját

meggyzdése szerint buzgólkodott a boldogításában. Ily körül-

mények közt nem csoda, ha kevósbbé vonzotta ket az, hogy egy-

egy rhap6odosnak Trója vagy Thebe ostromáról, Odysseus vagy

Iason bolyongásáról szóló, nyugalmasan részletez eladására

figyeljenek. Sokkal aktuálisabbak voltak elttük az akkori bonyo-

lódottabb viszonyok, a fenyeget ellenségek, a pártvillongások, az.

általános ós egyéni érdekek, melyek ket gondolkozásra és tevé-

kenységre kényszerítették. A párttusák, a küls ellenség elleni har-

czok férfias elhatározásokat szültek; tengeri utak, gyarmatalapítá-

sok messze irányozták tekintetüket, társas élet, élvezetek szépítet-

ték az életet, a társadalmat csoportokra, pártokra osztották s az

eltt ismeretlen hajlamokat és szenvedélyeket ébresztettek. Általá-

ban magasabb szellemi élet fejldött ki, az emberiség kibontako-

zott naiv gyermekkorából, a föltétlen csodálat és elfogult részvét

korából. A költ nem szegény vándordalos többé, ki dalával a

furakat mulattatja, hanem az államok tanácsadója, a politikai

pártok közvetítje. Ily viszonyok közt a költészetnek két új faja

keletkezett: az elégia és az iambus.

Az elégiának rhythmusa és nyelve egyaránt mutatja, hogy

egyenesen az eposból indult ki. Egy szerencsés kis változtatással,

a pentameternek a hexameterbl való kiválasztásával s e kett ösz-

szekapcsolásával az elmélkedés kifejezésére igen alkalmas vers-

mérték keletkezett. A pentameter rhythmikailag teljesen egyér-

tékü a hexameterrel, de azáltal, hogy 3-ik és 6-ik lábában szünet

van, megállapodásra készti a költt és a hexameterben, mint pro-

tasisban megindított gondolatot apodosisszerüleg teljes egészszé

kerekíti. Minthogy az elégia alapja az egyéniség érvényesítése-
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a tömeggel szemben, természetes, hogy az elégiának a köre igen

tág, tárgyai épen nincsenek meghatározva. Fdolog az, hogy a

költ oly erkölcsi igazságot ad el, melyet maga teremtett, oly

czélból, hogy saját meggyzdését másokkal is elfogadtassa, to-

vábbá, hogy ez nem száraz oktatás, hanem majdnem szenvedélyes

buzdítás alakjában történik. így lelkesítette honfitársait az ephe-

so8Í Kallinos a Lydiába betör kimmerek elleni szoros ellent-

állásra. Fönnmaradt elégiájának lelkes, ervel teli hargja ma is

érezteti velünk, mily hatása lehetett egy ily költnek. A híres Tyr-

taios szintén ion eredet volt, de már az anya-országban született,

Spártában, dórok közt élt s a messeniek ellen buzdította ket ki-

tartó harczra. Szintén ily szellemben, de már a sententiosus (gno-

mikus) elégiához közelítve írta elégiáit az athéni törvényhozó

Solon, ki törvényhozása elveit védi és ajánlja az athénieknek.

A buzdító, mondhatni: politikai elégiával már ellenkez álláspon-

tot foglal el Theognis, ki igazi gnomikus elégiával nem annyira

rábeszélni, mint inkább lebeszélni igyekszik az embereket arról, a

mi az aristokratikus meggyzdésével ellenkezik. Ugyancsak az

elégiának még egy harmadik faja is* kifejlett, u. m. az érzelmes

elégia, mely a múlandóságon elmélkedik és megindultan fejezi ki

panaszát az élet élvezeteinek röpke volta miatt. A mulandóság bá-

natos vonása megvan az Iliasban is, de ott az ember ellenállás

nélkül megadja magát a sors titkos hatalmának. Achilleus is, Hek-

tor is tudja a sorsát, de azért emelt fvel megy elébe, mert nem
veszi rá a lelkük, hogy gyávaként húzódozzanak a veszélytl.

Glaukos szavai szerint a falevélhez hasonlít az ember sorsa; mint

az szi szél lehordja a fa levelét, de a tavasz újra kizöldíti a fát,

úgy egyik nemzedék születik, a másik elvész. De senkinek sem jut

eszébe, hogy e miatt panaszkodjék, a kikerülhetetlenben min-

denki megnyugszik. Nem így az érzelmes elégia, mely kétségbe-

esetten panaszolja az élet rövidségét, örömeink hervatag6ágát. Ez

énekelt elször a szerelemrl is és igy kiinduló pontja lett a rómaiak

szerelmi elégiáinak. Ez érzelmes, mondhatjuk erotikus elégia els

müvelje Mimnermos.

Az elégiával csaknem egy idben keletkezett az iambos is,

szintén az egyéni törekvések kifejezje, még ersebben, mint az

elégia. Oly viszonyban áll az elégiához, mint a komoly eposhoz a

eatirikus. A költ rosszalja, st meg is veti a tömeg hibáit s mert

e hibáknak nem hódol, jogosítva hiszi magát arra, hogy azokat
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megtámadja. Tehát ép úgy, mint az elégia, a költ meggyzdése
szerint való igazságot ad el, de nem positive, saját elveinek fejte-

getésével, hanem úgy, hogy a meggyzdésével ellenkez álla*

pótnak visszás, rossz oldalait rajzolja, természetesen gúnyosan,

hogy mindenkit elijeszszen tle. Ebben van az alapja minden
satirikus költészetnek. E költészet legels képviselje : Archilochos.

Fontos ez az iambosi költészet már azért is, mert az iambos ebben

bizonyult natus rebus agendis-nek, s ennek tulajdonítható, hogy a

dráma nyelve is az iambos lett.

Az elégia megkisebbedett alakja az epigramma, különösen az

érzelmes epigramma, mely lényegileg nem is különbözik az elégiá-

tól, mig a sententiosus epigramma a gnomikus elégia viszhangja.

A rövidséget, melyben lényegileg különbözött az elégiától, az a

czél tette szükségessé, melyet szolgált, t. i. föliratnak volt szánva

sírokon, emlékeken, diadalmi jeleken. Ez az epigramma naiv és

egyszer volt, az éraelmet a gondolat szabatos kifejezésén szrte

át és semmi sem volt benne abból az iróniából, mely a római epi-

gramma elemévé lett. Mint eredetiig fölirat magában foglalta el-

ször is az alkalmiság magyarázatát, melybl származott, másod-

szor azt a gondolatot s érzelmet, melyet a fölirat készítje az illet

alkalomból az olvasóban fel akart ébreszteni ; de csak egy tényt

érint s egy érzelmet ébreszt, nem csapong mint az elégia. A leghíre-

sebb epigramma-író a keosi, tehát szintén ion Simonides volt, a

Thermopylaenél elesett hsök ismeretes dicsítje, a ki már a szo-

rosabb értelemben vett lyrát is mvelte s Pindarosnak méltó társa

volta lantos költészet hatásának az egész görög népre való kiter-

jesztésében.

Az elégia az epigrammával meg az iambos képezik az átme-

netet az epostól a szorosabb értelm lyrához. Az epost s a közvet-

lenül belle származó elégiát az iónok fejlesztették ki ; az teolok

voltak azok, kik a zenével szoros összefüggésben az igazi lyrát,

vagyis az úgynevezett melikus költészetet teremtették. Az egyéni

érzés itt nyilatkozhatott igazán, mert egyéni formákba is foglaló-

dott. A dal szövege együtt járt a zenei melódiával egészen a pelo-

ponnesusi háborúig, úgy hogy rendesen a költ volt költeménye

zenéjének is a szerzje. Ha már most arra gondolunk, mily fontos

alkatrésze volt a görög nevelésnek a jioüatXYj, akkor érteni fogjuk

azt a hatást, melyet a zene ének-eleme, a lantos költemény tehe-

tett az emberre. Különösen a lesbosi seolok mvelték rendszere-
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sen a zenét és a lyrai dalt. Az aeol törzs heves véralkata, lobbanó

természete különösen fogékony volt a lélek indulatainak ily köz-

vetlen nyilatkozatai iránt. Lesbosnak a VII. században már nagy

kereskedelme és tengeri hatalma volt. A nemesség és néppárt küz-

delmei gyakran megújultak a szigeten. A nk szereplése (Sappho)

a személyes érdem becsülésére, a társadalom átalakult voltára

mutat. De változatos még nem igen volt ez a lyra. Leginkább az

óda fejldött ki, s rendesen egy állandó, uralkodó érzelem volt

benne: Sapphon&l a heves szerelem szenvedélye, AlkaiosnÁl a

hazaszeretet tüze. A szerelmen és hazafiságon kívül még a la-

koma öröme játszsza a fszerepet, minek példáit különösen Ana-
kreonnéi találjuk.

Sokoldalúbb volt a dór lyra. A fejldés már a metrumban is

megvan. Az ceol lyra kis strófáit (alkaiosi, sapphói strófa) válto-

zatos periódusok váltják fel, melyek tánczoló karok énekéül is

alkalmasak voltak. A dórok tehát a kardal-költészetet fejlesztették

ki. A kardal olyan érzelmeket fejez ki, melyeknek alapja a köz-

életben van, de melyek bizonyos nem mindennapi situatióhoz, ün-

nepies alkalomhoz fzdnek. A költ nem egyoldalú érzelmeket

fejez ki, hanem a változatos alakhoz képest egymással kapcsolat-

ban megjelen gondolatai és érzelmei is változatosak és nagy ter-

jedelmek. Gondolatait gyorsan, merészen köti össze, s tárgya

felett biztos nyugalommal uralkodik. A közös érzelmek kifejezése

közös tevékenységet is kivan, ezért a kardalban a részt vev erk
közt valóságos munkafelosztás van, hogy mindenik fél a maga

szempontjából nyilatkozhassak s a közös érzelemben nyilvánuló

változatosságot kifejezhesse. Az egyesnek a közössel való egy-

ségét csodálatos módon ki tudta fejteni a dór lyra a thesis, anti-

thesis és synthesis által. A thesist a strophe foglalta magában

;

evvel szemben az antistrophe az antithesist fejezte ki s a kett

együtt elzmény volt az utóénekhez, az epodoshoz. A milyen volt az

eposra nézve a homerosi kor, mikor az epos közkincse volt az

egész népnek, olyan idpont volt a lyra fejldésében a dór kardal-

költészet virágzása, mert az egész nemzetet érdekl rendkívüli

alkalmakkor az érzelem általános voltánál fogva itt is mindnyájan

egy világnézetnek, mondhatni, lyrikus világnézetnek voltak a ré-

szesei. Itt is háttérbe szorult a költ személye, s eltérbe lépett a

közös érzelem alapját tev rendkívüli alkalom, pl. ünnepi körme-

net, istenekhez intézett kérés, hálaadás, menyegz s más efféle.
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Nagy kár, hogy e kardalköltészetbl Árion egy kis töredékén

kívül semmi sem jutott reánk. Formáját azonban megtartották a

tragikus kardalok, melyekben a strophe, antistrophe és epodos

szabályos rendben váltakoznak. Tartalmilag pedig mindenesetre

a legnagyobb tökéletességre fejlesztve látjuk a dór kardalt Pinda-

ros fenséges gyzelmi dalaiban, melyekben a nemzeti érzés a leg-

méltóbb és leghangzatosabb kifejezésre jutott. Simonides és Pin-

daros dór jelleg költeményeket írtak ugyan, de a közös érzelem

oly módon nyilatkozott náluk, hogy kifejezések már nemcsak egy

törzs tulajdona volt, hanem az egész görögség közt viszhangra

talált.

A fejldés ily stádiumában igen fontos volt a Dionysos cuU

tusának mind nagyobb és nagyobb elterjedése. A dór törzs, neve-

zetesen Árion adta meg a dithyrambosnaí, azaz a Dionysos tiszte-

lésére énekelt hymnusnak a kardali alakot s ez vezet bennünket a

költészet legérettebb gyümölcséhez, a drámához, melynek csirája

a dithyrambo8 volt.

A görög dráma az epos és lyra tökéletes összeolvadásának

köszöni létét. Kitnik ez mindjárt a dráma küls formájából.

Ugyanis valamint az epos cselekvényt ad el egyfolytában, úgy a

dráma is cselekvényt jelenít meg párbeszédeiben, csakhogy nem
az epos versét, a hexametert, hanem az Archilochos mvelte iam-

bikus trimetert használja. A melikus és chorikus részek viszont

csaknem változatlanul a dór lyra formáját tüntetik fel. Még na-

gyobb ez az összeolvadás bels alak dolgában, mert az epos elbe-

szélte cselekvény úgy van eladva, hogy az eladásban közvetlenül

a cselekv személyek érzelmei is kitnnek. A cselekvény és az érze-

lem egyek és elválhatatlanok. A költ elbeszélése helyett magok a

cselekv személyek cselekednek és éreznek. Ennélfogva a dráma

lényege a dialogits, mely cselekvényt is érzelmet is kifejezhet. De
hogy jutott a költészet a fejldés e magas fokára ? Dionysos tisz-

telete és a dithyrambos adott rá alkalmat.

Szltermel népnek f gondja a szl, f reménye a bfr

szüret. A szltermelésnek s általában a természet életének istene,

legfbb kifejezje Dionysos. Dionysos változatos mythosai általá-

ban a szl sorsához fzdnek. Dionysos Zeus lángjai közt éretlen

gyermekként születik Semele testébl azaz : a bor mint zöld bogyó,

éretlenül fakad ki a föld szlvesszejébl, midn tavaszszal Zeus

egész fenségében, termékenyít, de egyúttal pusztító zivatarokban
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leszáll a Föld-anyához. A monda szerint Zeus saját testében érleli

meg az idétlen gyermeket vagyis: az ég erejének folyvást kell

mködnie, hogy a zöld bogyót édes itallá érlelje.

Dionysos tiszteletében a komolyság a vígsággal fog kezet.

Tel kezdeten, mikor a természet kihal, Dionysos a holtak orszá-

gába száll le. Az emberek a szomorúság ünnepét ülik. Tavasszal,

mikor a tavasz fordulója meleg napsugarat hozott a szlnek,

kicsapongó vidámság és öröm uralkodott Dionysos tiszteli közt.

Elet és halál eszméje egyesül e cultusban. A küzdelem az életben

sem hiányzik. Dionysosnak és cultusának ellenségei vannak, és

kétségbeesett harczot vívnak ellene. Már Homeros említi Lykoor-

gost, ki Dionysos iránti ellenségeskedéseért az istenek gylöletét

vonta magára. E cultus egészen átalakítja az embereket. Az ember

mentül közelebb iparkodik jutni istenéhez és hogy ezt tehesse, már

külsleg is hasonló kúán lenni. Dionysos tisztelje Dionysos

kísérete közé áll, satyrrá válik és részt vesz istene életében.

A dithyrambos volt a Dionysos tiszteletére énekelt dal, melynek,

mint említettük, a dór Árion adott szabályos kardal-alakot az által

hogy a kar tagjainak számát 50-re tette, az oltár körül csoportosí-

totta s az énekl és cselekv feleket elkülönítette. Az ily dithy-

rambosban a kar, hogy az istent méltóan ünnepelje, satyrosok

alakjában lépett fel. Ezeknek az énekét méltán nevezhették késbb

Tpaf(j)8ta-nak, vagyis bakkecskék énekének, mivelhogy a kar tagjai

mint satyrosok, kecskebrt öltöttek volt magukra. Ezért hívták az

ily satyrost tragosnak is. Téves tehát az az etymologia, hogy az ily

alkalmakkor leölt bakkecskérl nevezték volna el a Bacchus tiszte-

letére énekelt kardalt tragédiának. — Árion mködése már attikai

földön nyert folytatást. A párbeszéd már Arionnál megvolt a

Dionysos szerepét játszó karvezet meg a kar között, de az attikai

Thespis korában (536) már a karvezet és a karnak egyik kisze-

melt tagja közt folyt a párbeszéd, a kit felelnek (ójtox/íittjc) nevez-

tek. Késbb a színészt hívták általában így. Tehát Dionysos mono-

lógja és a benne eladott nevezetes cselekedet keltette érzelmek

helyébe valóságos cselekmény lépett a dialógusban, melyet aztán

a kar annyival inkább kísérhetett a maga érzelmes reflexióival.

Rendesen Thespist tartják az ily értelemben megalakult

dráma megalapítójának. A hagyomány ugyanis azt mondja, hogy

a 61. olympiasban (540 táján) volt Athénben az els tragoedia-

verseny a nagy Dionysiákon, s ez alkalommal Thespis gyzött.
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De ha gyzött, akkor versenytársának is kellett lennie s így nem
bizonyos, hogy volt a tragoedia feltalálója.

A párbeszéd megalakultával a további fejldés abban állott,

hogy a dithyrambos, vagy tragoedia már nem kötötte magát Dionysos

történeteihez, hanem más isten vagy hs érdekes esetét is elad-

hatta. Az oudkv Ttpbq tov átóvuaov közmondás mutatja, hogy az ily

újítók kezdetben ellenzéssel találkoztak. St az athéni Phrynichos-

ról, ki a kar szervezetét csoportokra osztás által javította, azt

olvassuk Herodotosnál, hogy az athéniek ezer drachmányi bír-

sággal sújtották, a miért Miletos bevétele ez. színdarabjában törzs-

rokonaik szenvedését állította szemük elé. Nem is honosodott meg
a történeti dráma az athéni színpadon ; a közönség inkább arra

vágyott, hogy a költ ideális légkörbe varázsolja ket, melyben

saját ügyök-bajukról megfeledkezhetnek. Aischylosnak Perzsák

ez. darabja, ámbár történeti, azért nyerhette meg tetszésüket, mert

a perzsák vereségének e nagyszabású rajza, az ellenségnek e

Jeremiás-siralma a legnagyobb magasztalás volt Athénre nézve.

A dialógus kifejldésével tehát létrejött a valóságos dráma,

de a kardal melybl a dialógus kivált, tovább is megmaradt, mint

az antik drámának legjellemzbb, természetes kelléke. A kardalok-

kal adta meg a költ drámájának az idealismus bélyegét. A kar a

dráma hatását éreztet lyrikus orgánum, mely az egyes cselekvé-

nyekkel szemben az általánosra, örök igazra irányozza a nézk
figyelmét. Éneke a végbemen cselekvény viszhangja, mint a hogy

eredetileg is a Dionysos viszontagságos sersa által keltett meg-

indulás és részvét kifejezje volt. A mit Aristoteles a tragoedia fel-

adatának mond, hogy szánalom és félelem felköltése által a szenve-

délyektl tisztítja az emberi lelket, azt a tragoediának már a karra

tett hatásán is igazolva látjuk. A kar is legtöbbnyire aggódik a

hsért, félelemmel kiséri merész elhatározásaiban s szánja szeren-

csétlenségében, de mégis úgy, hogy e szánalmat csakhamar a

földieken felülemelked, örök istenire irányuló bölcs belátás és az

égi hatalmak intézkedéseiben való megnyugvás foglalja el. Ezért

mondhatták, hogy a kar idealizált néz. A tragoedia fejldését

tekintve az ily meghatározás nem egyéb phrasisnál, de a kar sze-

repét tekintve van benne valami igaz; csakhogy nem idealizált

néz a kar, hiszen gyakran a kar is téved, gyakran a darab hsével

együtt vakon bizakodó és csalfa reményben ringatódzó, hanem ha

ily szempontból, nem eredetére és jelentségére, hanem késbb
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kifejlett ezerepére gondolunk, akkor talán inkább nevezhetnk a

dráma anticzipált nézjének a a passivitásra utalt java közönség

képviseljének.

Hogy a dráma az epos és lyra legtökéletesebb egyesülése,

vagyis, mint fejldésérl láttuk, nem egyéb, mint a közös érzelem

kifejezésével kiséri, szemünk eltt lefolyó cselekmény, azt a lyrá-

boz és eposhoz való viszonya nemcsak alakilag, hanem tartalmilag

is mutatja. Míg ugyanis az eposban megállapodott, egységes, közös

világnézet van kifejezve, mely mellett az epikus nyugalomnak még
a legérdekesebb eladás mellett is tág tere nyílik, míg viszont a

lyrában a költ rendesen kivételes álláspontot foglal el a sokaság

meggyzdésével szemben, s vagy azért, hogy azt elfogadtassa

(mint az elégiában, iambosban), vagy hogy jogosultságát kivívja

(mint az ódában), lelkesen hirdeti az egész világnak: addig a

dráma két vagy több világnézet küzdelmét magukkal aküzd felek-

kel adatja el. Az epikus hst bármily nagy érdekldéssel kisérték

a rhapsód hallgatói, nem hányódtak nagyobb izgalmak között, egy-

részt, mert tudták hogy a hs, a ki különben is isteni pártfogás

alatt áll, kimenekül a bajból, másrészt, mert ha különben megin-

dította is lelküket a hs veszélyes helyzete, saját magukat biztos

nyugalomban érezték, hasonló veszedelemtl nem kellett tartaniok.

Egészen más volt, mikor a hst színrl-színre maguk eltt látták,

a mint saját akaratából megindított küzdelmében lépésrl-lépésre

közeledik a kikerülhetetlen katastrophához, midn nagy sorsválto-

zásokon át a hatalom vagy boldogság csúcsáról a nyomor örvé-

nyébe sodródik. E valóságos emberi küzdelem már magában is

nagyobb mértékben megindítja az emberi lelket, mint az isteni

vezetés alatt álló epikus hs sorsa, ki nem is saját, hanem általá-

nos érdekek szolgálatában áll. Az eposban is van conflictus, de

nem egyesek, hanem egész népek között. A küzdelem hosszabb,

tele retardáló mozzanatokkal. A drámai küzdelem egy isolált ember

gyors menet küzdelme az egyetemessel a maga egyéni czéljának

eléréseért, nem idegen czél szolgálatában. Két erkölcsi felfogás

küzd egymással oly czélból, hogy egy új, megállapodott, tisztult

felfogás keletkezzék, mely megfelel a költ világnézetének. A költ

álláspontja tehát magasabb, mint a küzd feleké, st mint a né-

zké is, a kik egy ideig a küzdk egyikének-másikának pártján

állanak mindaddig, míg a katastropha közeledése vagy bekövetke-

zése meg nem gyzi ket egy magasabb felfogás helyességérl. így
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szánalmat és félelmet kelt, de az ezek okozta lelki izgalom egyúttal

ír a lélekre, mert a szenvedélyektl tisztítja és erkölcsileg jobbá

teszi. A katharsisnak ez a magyarázata, azt hiszem, a sok közül

legelfogadhatóbb.

A drámának három faja fejldött ki Dionysos cultusából.

1 . A tragoedia, mely egyenesen a dithyrambosból eredt s melynek

jelentése, mint mondtuk, kecskedal, azaz a kecskebrbe öltözött

satyrusokat ábrázoló kar dala. 2. A komoedia, melyet nem xcójiyj

(falu) szóból kell származtatnunk, hanem a xjioc szóból, mely víg

csapatot jelent, mivel a komoedia a Bacchos tiszteletére tartott víg

menetek, processiók dalaiból származott. 3. A satyrjáték, melyben

rendesen satyroknak öltöztek a kar tagjai. Ez leghívebben megtar-

totta a Dionysos-ünneplés eredeti, vidám jellemét s voltakép ez volt

magának a tragoediánák is primitív foka. Ilyen satyrjáték csak egy

maradt reánk : Euripides Kyklopsa. Alkestise is közel áll a satyr-

játék jellegéhez. A tragoedia és komoedia sokkal szabadabban fejld-

tek és nevezetesebb szerepet is játszottak a görög életben. A tra-

goediát a nagy tragikus trias Aischylos, Sophokles és Euripides

magas fokra emelték, a komoediát pedig Aristophanes juttatta teljes

virágzásra. Hogyan fejldött a tragoedia már ama három nagy

tragikus keze alatt, annak fejtegetése egészen új térre vezetne ben-

nünket, mert ez a kérdés e költk egész egyéniségének vizsgá-

lását kívánja.

E fbb mfajok— epos, lyra, dráma— megalakulásáig akar-

tuk figyelemmel kisérni a görög költészet fejldését. Iparkodtunk,

ha vázlatosan is, kimutatni, hogy a görög irodalom bels, termé-

szetszer szükségességbl fejldött, mert a költi mfajok egyrészt

aktuális viszonyok termékei, másrészt egymásra való hatásukat is

világosan elárulják. Bels rokonság van tehát köztök, részint

mint a szülk és gyermekek, részint mint a testvérek között. Egyi-

ket a másik nélkül meg se érthetjük. Mennyire ellentétes e termé-

szetes fejldéesel pl. a latin költészet, mely a görög mfajoknak

a költ tetszése szerint való utánzásából származik. Ott elször is

a legnehezebbel, a drámával kezdték, a könnyebb fajokkal foly-

tatták 8 csak a költk személyes tetszése, mveltsége volt az

irányadó.
Dr. CSENGERI JÁNOS.
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OLÁH, BOLGÁR, VAGY MAGTAR EREDET VOLT-E
RONSARD PÉTER?

Ronsard Péterrl magyar nyelven csak egyetlen önállóm jelent

meg t. i. Arányi «DuBellay és Ronsard • ez. értekezése, ez azonban csak

irodalmi mködését tárgyalja és a költ családjának eredetérl;egyetlen

szóval sem emlékszik meg. Marczali Henrik a Ribáry-féle «Képes

Világtörténet • hatodik kötetének 539. lapján, csak ennyit mond az

illet franczia író eredetérl: •Keletrl szármázott •, csakhogy az orszá-

got nem nevezi meg, pedig a «Kelet* igen tág fogalom. A franczia iroda-

lomtörténetek túlnyomó része magyar eredetnek mondja Ronsard csa-

ládját, mely Valois Fülöp (1328—1350) uralkodása idejében költözött

be Francziaországba, igy pl. St. Beuve, ki Ronsard válogatott munkáit

1828-ban kiadta, a költ életrajzában ezt mondja: cPierre de Ronsard

naquit le 11 septembre 1524 (au cháteau de la Poissonniére), dans le

Vendómois, d'une famille noble, originaire de Hongrie •. Épen így nyi-

latkoznak a többi franczia irodalomtörténészek is, kik bizonyára nem
olvasták el Ronsard legrégibb életrajzírójának a költ származására

vonatkozó megjegyzését. Ronsard mveinek 1587-iki kiadásában, Binet

e czím alatt: «La vie de Pierre de Ronsard » a költ életrajzát közli és

többek közt ezt mondja: «Louis de Ronsard (a költ atyja) était issu

d'un Baudouin, cadet d'une grandé maison, sur les confins de Hongrie

et de la Bulgarie, lequel (t. i. Ronsard se) avait ámené une compagnie

de gentilshommes au roi Philippe de Valois. II se trouve une seigneurie

appelé le marquisat de Ronsard dans i'endroit oú le Danube voisine de

plusprésle pays de Thrace*. Egyébiránt a költ maga is megersíti

ezen állítást a következ költeményben :

Or quant á mon ancétre, il a tiró sa race

D'oú le piacé Danube est voiein de la Thrace

:

Plus bae que la Hongrie, en une froide part,

Est un seisrneur nmmé le marquis de Ronsart

Riche d'or et de gens, de villes et de térre.

Un de ses fils puinés ardent de voir la guerre,

Un camp d'autres puinés assembla hasardeux,

Et quittant son pays fait capitaine d'eux,

Traversa la Hongrie et la basse Allemagne,

Traversa la Bourgogne et la grasse Champagne,

Et hardi vint servir Philippe de Valois

Qui pour lors avait guerre encontre les Anglois.

II s'employa si bien au service de Francé,

Que le roi lui donna des biens á suffísance.

PhUologtal Köilöny. XV. 2. 12
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Sur les rives du Loir : *) puia de tout oubliant

Fréres, pere et pays Francais se mariant,

Engendra les aieux dönt est sorti le pere

Par qui premier je vu cetté belle lumiére.

Ebbl tehát kitnik, hogy Ronsard se nem Magyarországból^

hanem az aldunai országokból jött Francziaor*zágba, hiszen maga &
költ is mondja : « Keresztül ment (r. i. se) Magyar- és Németorszá-

gon », ennélfogva mindenesetre a hazánktól délkeletre fekv országokból

kellett származnia. Mieltt az illet ország megállapításához fognék,

szükségesnek tartom a Ronsard név értelmének meghatározását.

Ronsard a • ronce • szóból keletkezett, ugyanis ezen szót még a

XV. században ironssei-nak írták, igy pl.: iEnrossiné d'une ronssei

= piqué d'une ronce. Az iard» (hajdan art) germán eredet képzvel a,

francziában igen sok személynevet alkottak, ilyenek pl. : Houchard,

Regnard, Nisard, Ponsard, Bayard, Pannard, stb. Ronce magyarul szed-

ret, tüskét, tövist jelent, tehát Ronsard olyanféle név mint nálunk a

Tövisy, Tüskeházy, Eperjessy, Csipkés stb. családok nevei. Ezek élm
bocsátását két okból tartottam szükségesnek : elször a rumének ebbl

akarják következtetni a Ronsard család oláh eredetét, másodszor a

Binet és Ronsard által említett • Ronsard grófság vagy márkiság* fek-

vésére nézve ugyancsak ebbl némi következtetés vonható.

Alekszandri Vazul rumén költ, egy általa fölfödözött oláh bal-

lada tartalmából itélve, azt állítja, hogy Ronsard Péter sei a moldvai

Maraszeszczibl származnak. Maraszeszczi mezváros a putnai kerület-

ben, Foksántól északra, a galacz-románi vasút mellett a Szeret jobb

partján fekszik.

Vaillant tLa Romaniei czím mvének els kötetében a 151-ik

lapon ekként írja le Ronsard sének eredetét: « Róbert Károly magyar

király a Basszaraba János (a magyar történetírók Bazarádnak nevezik)

által szenvedett rettenetes vereség után kibékülni óhajtván veszélyes-

ellenfelével, királyi udvarába hivta t. Basbzaraba csakugyan megjelent

a magyar királyi udvarban, hová számos fnemes követte urát. Itt min-

denki csak a franczia király hatalmáról és fényes udvartartásáról be-

szélt, a rumén nemesek mindezt csodálkozva hallgatták, a maraczini-i

bán ifjabbik fiának kedve kerekedett ily hatalmas uralkodó szolgála-

tába állni és a sok csodás dolgot megláthatni, ennélfogva legjobb kato-

náiból kis csapatot alakított, melylyel Magyar- és Németországon

keresztül, Francziaországba ment, hol Valois Fülöp szolgálatába állott.

Itt a La Trémouille családba beházasodott és rumén nevét Ronsard-ra,

^) Nem pedig Loire.
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változtatta. Ez volt a leghíresebb franczia családok egyikének és a köl-

tk fejedelmének se».

Yaillant ezenkívül a 393. lapon, a 28-ik jegyzetben, következleg

fejti meg a Bonsard név eredetét : <Maraczini volt a Francziaországba

költözött rumén nemesnek családi birtoka, Maraczini pedig tövisbokrot,

tüskebokrot jelent, tehát értelme ugyanaz a mi a franczia ronce-é.>

Maraczini falu Buzeo kerületben, Bnzeo városától északra fekszik. Ma-
raczina = tüskebokor, tövisbokor.

De ha az említett költeményt jobban elemzés alá veszszük, a

rumén eredet ellen azonnal kifogásul hozhatjuk föl, hogy a Bonsardok

si lakhelye azon a vidéken terült el, hol a Duna legjobban megközelíti

Trácziát ; így nyilatkozik a költ legrégibb életrajzírója Binet is. Elbb
azonban lássuk a bolgár származást bizonyító adatokat. Az «Encyclo-

paedia Brittanica* Bonsard seirl szólván megjegyzi: «His family are

said to have come from the Slav provinces to the south of the Danube
(provinces with wich are the crusades had given Francé much inter-

course) in the fírst half of the 14th century Baudouin de Bonsard was

the fonder of the French branch of the house.» Ebbl látható, hogy a

Bonsardok si hazája a Dunától délre, nem pedig északra keresend.

Larousse Lexikonja és a Biographie universelle egyetlen szóval sem
említik az oláh eredetet, hanem mindkettben azt olvassuk, hogy

Bonsard s bolgár vagy magyar eredet volt A magyar eredet, mint

már említettem, a rendelkelkezésemre álló adatokból be nem bizo-

nyítható, nem marad tehát egyéb hátra, mint Bonsard legrégibb életraj-

zát és a származására vonatkozó költeményt szigorú elemzés alá venni.

Binet állítása szerint, Bonsard sei a bolgár-magyar határról köl-

töztek be Francziaországba. A mai állapotot tekintve ezen állítás képte-

lenségnek látszik, mivel a két ország sehol sem ér össze. Azonban volt

id, midn Bolgárország határos volt Magyarországgal. A magyar

állam megalapításától a XIII.-század közepéig, az Aldunának Belgrád-

tól Orsováig terjed része képezte a magyar határt, igy pl. Kalojan bol-

gár czár idejében (1197— 1207) Kéve magyar vár (a mai Kubin mezvá-

ros helyén, Temesmegyében) átellenében állott a bolgár határrség

:

•castrum quod vocatur Kéve, ubi solo Danubio mediante regnum Un-

gariee a Bulgarorum provincia separatur*, lásd Theiner Mon. Slav.

I. 34. Késbb a szörényi bánság fölállítása után (1233) ismét határossá

lett a két ország, azonban az egész vidéken nem létezett oly tartomány,

kerület, bánság, vagy nevezetesebb város, melynek nevébl a Bonsard

nevet kimagyarázhatnék.

Lássuk most Binet és Bonsard egybevágó állításait, melyek a

Bonsard nev grófság vagy márkiság létezésére és fekvésére vonatkoz-

nak. Mindketten azt állítják, hogy a Bonsard márkiság, — honnan a

12*
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nagy költ se Franoziaországba költözött — ott terült el, hol a Dana
legjobban megközelíti Tráoziát, ez a pont pedig nem más, mint Szvistov

(a nyugateurópai térképeken Szisztova) városa, ezen a vidéken kell

tehát keresnünk a költ által emlegetett gazdag, népes és termékeny

Bonsard márkiságot, vagyis a bolgár nyelven ennek megfelel tarto-

mányt. Tráczia nem egyéb mint a mai Kumili vagyis a volt Kelet-

rumélia és az ettl délre fekv közvetlen török birtok területe. Tráczia

északi határa (Balkán hegység) és Szvistov városa (azon pont, hol a

Duna legközelebb vanTrácziához) közt találjuk Troovo városát (a nyu-

gateurópai térképeken Tirnova), a régi bolgár királyok és czárok szék-

helyét.

Trnovot magyarul Töviskésnek, Tüskevárnak, Tüskésnek, Tövis-

nek stb. fordíthatjuk (ily nev helységet akárhányat találhatunk). A szó

eredetét illetleg még ezt jegyzem meg: trn (bolgárul, szerbül és cse-

hül), tern (oroszul) és tarn (lengyelül) tövist, tüskét jelent vagyis ér-

telme ugyanaz, a mi a franozia troncei-é,fl ha tehát a rumének <mara-

czina» (tüske-tövisbokor) által képzett helyneveket hoznak föl a Bon-

sard család si lakhelyéül, én meg a «trm (tövis, tüske) által képzett

Trnovo vidékét tekintem a költ által emlegetett márkiságnak, any-

nyival is inkább, mivel Trnovo városáról az egész Bolgárországot is

iTrnovszka sztrananaki, azaz «Trnovoi tartománynak, országnak* ne-

vezték, lásd Starine I. p. 9, 38, stb.^Igy tehát végre odajutottunk, hogy

azon a ponton, hol a Duna legjobban megközelíti Trácziát, csakugyan

létezett olyan tartomány vagy vidék, melynek nevébl a Bonsard (vagyis

a mai helyesírás szerint sokkal jobb volna Boncard) név keletkezhe-

tett. Bonsard se, midn az aldunai országokból Franoziaországba köl-

tözött, a «trnovoi» (azaz « bolgárországi ») nevet egyszeren francziá-

sította Bonsardra, azaz Tövisire. Ha tehát a költ által említett Bon-

sard grófság, márkiság vagy bármi néven nevezend tartomány létezett,

az nem lehetett más miat Trnovo környéke ; a rumének hiába hi-

vatkoznak Maraczini nev bánságra, mert ilyesmi sohasem létezett

és történelmi alapou ki sem mutatható. Egyébiránt a költemény

világosan megmutatja a helyet, hol keressük a Bonsardok seinek bir-

tokát ; Buzeo és Foksán (ezek közelében vannak a fentemlített Mara-

czineri és Maraczeszczi helységek) legalább is 8-szor, illetleg 10-szer

távolabb vannak Trácziától, mint Trnovo, pedig szerintem a költ sei-

nek hazája csak is ott keresend, hol — mint maga mondja — a Duna
legjobban megközelíti Trácziát. Mindezen érvekbl következtetve, Bon-

sard Péter franczia költ seinek hazáját egyedül Bolgárországba, még
pedig Trnovo környékére helyezem. Egyébiránt a kérdést még nem
tekintem befejezettnek és mihelyt újabb adatokat találok, azokat nyil-

vánosságra fogom hozni.
Szamota István.
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Latin stílusgyakorlatok a gymnasiumok felsbb oszt41yai, különösen

a VII. és VIII. osztály számára. Szerkesztették Cserny Károly és Dávid

István. Kiadja Stampfel Károly. 1891. Ara 1 frt 20 kr.

Gymnasiumaink négy fels osztályában a kitzött classicusok ol-

vasása mellett szükséges, hogy magyarból latinra is történjék fordítás,

annyival is inkább, mivel a VIII. oszt. latin érettségi dolgozata csupán

az utóbbi fajta fordítás alkalmazását kivánja. E végbl, a mennyire én

ismerem középiskoláink életét, a négy fels osztály mindegyikében zik
ugyan a magyarból latinra való fordítást ; csakhogy legtöbb helyen csu-

pán a mondattan gyakorlása czéljából. Ugyanis ismétlik a mondattan-

nak teljes rendszerét s evvel összefággleg részint egyes mondatokon,

részint összefügg, praaparált darabokon gyakorolják be a szabályokat.

Csakhogy több intézetben sem a mondatok, sem az összefügg darabok

nincsenek szerves összefüggésben a heti classicus olvasmányokkal —
pedig az Utasítások (72—73. 1.) nagyon szépen 8 ugyancsak meggyzleg
fejtegetik s kötik szivünkre az olvasmányokhoz csatlakozó magyar latin

fordítások szükségességét ! — úgy hogy a növendék ritkán próbálhatja

meg erejét arra nézve, vájjon elsajátította-e elegend biztossággal az

olvasott író szavait, kifejezéseit és gondolkodása módját. Vagyis hasz-

nálunk gyakorló könyveket, a melyekben alig egy pár fejezet alkalmaz-

kodik a szokásos olvasmányokhoz. Igaz ugyan, hogy a tanárokra van

bízva, hogy az olvasmányokhoz csatlakozó, egyes darabokat maguk dik-

táljanak Írásbeli dolgozatokul, s ez szükséges leszen ezentúl is ; már
csak azért is, minthogy alig fog valaha oly terjedelmes gyakorló könyv

készülni, mely valamennyi olvasmányra kiterjeszkednék ; másrészt pe-

dig azért is, mert a tanár mindig maga ismeri legjobban osztálya

készültségét s így hozzá alkalmazhatja a gyakorlat nehézsége fokát.

Mindazáltal alig tagadható, hogy kész olvasmányok tapasztalt tanfér-

fiak kezébl bven megtermik gyümölcseiket. Ügyis kívánatos, hogy

hetenkint legalább egyszer stilusképz órákat tartsunk ; azonkívül fleg

a fiatal tanárnak mindig jó útmutatóul szolgálhat ily gyakorló könyv

saját szerkesztmónyei készítésében. Eddigelé sem Vagács-Schiebinger,

sem Kalmár-Sváby gyakorló könyvei nem alkalmazkodtak szorosan

az olvasmányokhoz ; egyedül Pirchalának a gymnasiumok V. osztálya

számára készült gyakorlója volt az a könyv, mely minden kívánalom-

nak megfelelt. Cserny-Dávidéknak az V. osztály számára készült gya-

korló könyve is kevéssé alkalmazkodik a szokásos olvasmányokhoz ; míg

a VI. osztály számára való már jobban, a szóban lev rész pedig legjob-
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ban. Elegend darab van itt Ciceróra, Vergiliusra, fkép pedig Hóra-

tiusra és Tacitusra vonatkozólag ; amazokra azért kevesebb, mivel már

a VI. osztálynak szánt részbe jutott bellük szép számú fejezet. A Ta-

citusra vonatkozó fejezetek — igaz upyan, hogy Dávid-Pozder Fzemelvé-

nyes kiadása után haladnak ; de használhatók bármely kiadás mellett

;

mert a szerzk mindig megjelölik az auctornak eredeti helyeit is, a me-

lyekhez a fordítandó darabok idomulnak. — Mindenesetre szivesen lát-

tam volna, ha a magyar történelembl is találhatnék néhány fejezetet

könyvünkben, a mint Pirchala is czélba vette az ily nem részleteket

említett könyvének folytatásában. Kétségkívül az is emelné könyvünk

becsét, ha egyes régiségtanba vágó fejezetet mellékeltek volna az auc-

torokhoz simuló részletek után, pl. mindjárt az egyszer eladású Wil-

kinsbl, a melynek néhány paragraphusa tapasztalatom szerint elég

alkalmas a praeparálásra. Szintúgy örömmel láttam volna, ha Vergilius

6-ik énekének paraphrasisát is olvashatnók mvökben.
Könyvünk két részbl áil, a szövegbl és jegyzetekbl, a melyeket

csakugyan jó volt a szövegtl külön helyre tenni. A mi a jegyzeteket

illeti, ezek a tapintatos utasításoknak valódi kincstárát teszik. Fkép az

aesthetic*i kifejezésekre fordítottak a szerzk dicséretes gondot (v. ö. a

12. stb. §§-at). Nem hiányzik bennök talán egyetlen kifejezés sem, a

mely egy középszer deáknak szükséges ; én legalább hiába kerestem

olyat. Egyedül a 145. §-hoz kívánnám a «pára» szó megfeleljét. St
annyira nem fukarok e jegyzetek, hogy sokszor még oly kifejezéseket

is kiírnak, a melyeket tán csak a leggyöngébbek nem tudnak. Ilyenek:

narrare, enarrare (sokszor) ; úgynevezett, fönnemlített stb. jelzket

igen sokszor felhozzák, hogy körülírva fejezend ki ; idsebb= maior

natu, vagyis ^_ seu, értekezik, szól = agere-vel (minden lépten-nyo-

mon, de e mellé többször kérdjelet teszek) ; de nem = neque, föléb-

redni = expergisci, boszut állni = ulcisci, kiváltok = redimo, agg =
senex, emlékszik = memor-ral, irodalom = litterae (igen sokszor) ; állí-

tólag, tudvalevleg, a nélkül, hogy — folytonos utasításokkal; épen =
ipse (számtalanszor) stb. — Megtörténik az is, hogy könyvünk egy és

ugyanazon dolgot megemlít több egymás után következ fejezetben,

még hozzá olyanokban, a melyek egybefüggnek, úgy hogy egyiket a

másik eltt értelemzavar nélkül nem is fordíthatni. Ilyenek vannak az

55. s köv. fej.-ben ; 1. még az 59., 61., 62., 64., 77. (felvállalt itt kétszer)

stb. §§-t. Kevesebb a magyarázat azon darabokban, a melyek teljesen a

classikus olvasmányokhoz igazodnak.

Magukról az olvasmányokról részben már föntebb nyilatkoztam.

Szépen vannak fogalmazva, igazi elegantiával irva ; bár egy némeíy ki-

fejezés alig állhat meg a Nyelvr ítélszéke eltt. Pedig a ki olyan or-

thologus, hogy ügyvédt ir s folyton a «tollvivó» szót használja, annak
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nem volna szabad ilyeneket irnia : elüzetés, légyzetés, építési emlék,

buvárkodási vágy, modoros (ennek különben a latin megfelelje: usu

receptus, sem üti meg értelmileg a mértéket, mert más a magyar •mo-

doros*), titkár, gyzelmet arat vki fölött, itél vki fölött, érdemet szerez

valami körül, vkinél v. valamirl (63.), kárpótolják, elszeretet, érde-

kében fekszik, súlyt fektet, jótáll, mi által, a mire (13.), azok erényeit

{14.), látni engedi (15.), az «az» mutató névmás latinos alkalmazása az

•» vagy a birtokos személyrag helyett (v. ö. Arauy visszatekintését),

minek következtében (a relativumot többször használja latinosan),

tanítók által képeztet, egy olyan férfiú (96.). Különös a tmindeneltt

»

is (többször). — Magyartalan szórendekre is akadtam : mindig szerezni

fognak (26,) arra is szólította fel (33.); így kevésbbé magyaros szórend

van még a 61., 69. (kett is), 76., 92., 95. (több), 110., 114., 142., 144.

stb. §§-ban. Megemlítem egyúttal azt is, hogy a 89. § ban nem tudom

elgondolni, hogy került bele a «sors» szó. — Helyesírás tekintetében

-elször a görög szók kiírására van megjegyzésem. A szerzk ugyanis a

Homerosra és lierodotosra vonatkozó darabokban a görögös irást hasz-

nálják ; csakhogy akkor nem szabad Thuriit, Spartát, Metapontumot

stb. írni. Feltnt továbbá, hogy conditio-t irnak s csak egyszer condi-

-cio-t ; pedig magának Dávidnak a latin helyesirásról szóló könyvecs -

kéje tiltja amazt. Ép így vagyunk a solacium szóval is, melyet helytele-

nül irnak t-vel.

A vegyes gyakorlatok nagyon szépek, fkép az elsk ; mintha csak

-a szentírást olvasnók. Ezekbl láthatjuk, mily könnyedén ki tudjuk lati-

nul fejezni a legmodernebb dolgokat is.

Egyéb megjegyzéseim a következk.

Jó volna a Germania czéljáról szóló nézeteket Thewrewkével is

gyarapítani, szintúgy a Homeros költeményeinek sorsáról az (ókorban)

szóló részt kissé jobban idomítani az újabb kutatásokhoz. — Vergilius-

nak érdemét, melyet Georgiconjával szerzett, az ifjak könyvünk jellem-

zésébl nem igen foghatják fel ; pedig mit mond Jebb Görög irodalom-

története!? (Fináczy ford., 38. 1.) — Kár, hogy Horatius életében

{27.) ily gyanús kifejezés van: rosszhír személyek (a latint: infames

homines, jobb máskép fordítani). — A 28. § . azt gyaníttatja, hogy Ar-

chilochos is vígjátékkölt volt; a 40. §ban már helyesen lyricusnak

van mondva. — A 44. §-ba föl lehetett volna veuni röviden azt a nagy

hatást, a melyet Horatius a magyar irodalomra gyakorolt. — Nem
találó az, a mit a szerzk Achilleus jellemérl mondanak : • Miként tör

a nemeslelkfí Ach. minden lest megvetve ellenségére* (48.). — A « ve-

het úti helyett (53.) jobb, ha azt mondjuk : «viv u.» ; a mint hogy a

magyar stilisztikák (pl. Góbié) figyelmeztetnek is reá ; igy aztán eltnik

s. fero-ra való utalás. — Különös hangzóilleszkedés az, midn azt olvas-
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suk: kimmeriok, cimbrok. — A 104. db. végén lev kifejezést jobb*

elhagyni, mert az egész tartalmat comicuseá teszi. — A 142. dbban

különös kifejezés ez: el ne hidd (bizd) magadat, melynek aligha felel

meg a jegyzetbeli «in animum induco*. — Az apud-ot is ajánlják (2.)

a szerzk városnevek mellett ; pedig az «ad» használtabb. (Nb. Dávid

Herodotos-szemelvényeibea is mindig apud van.) — Nem helyes a c(vir)

celeberrimns», szintúgy a «notatio» sem ajánlatos •jellemzési értel-

mében (26.), sem a tsensusi fertelem* jelentésben (többször). —
A 35.. 74., 70. stb. §§-ban olvasható «auctore, teste aliquoi iránt ala-

pos kétségemet fejezem ki s utalok Krebs-Allgayer «aucton szavára,

meg Vagács 306. dbjának 3. jegyzetére. — iTum temporist sem aján-

latos. — «Mandatui talán sajtóhiba, de néhányszor következetesen igy

fordul el.— iSpontei (77.) magánosan alig helyeselhet.— « Kationa-

riumi (116.) helyettt is jobb más szót keresni. — tCompressus* h.

•compressio* kell. — Alig állhat meg treliquifflt €romok* értelmében

és iignoro* (148.) mem tördöm* jelentésben. — Egyébként a 'jegyze-

tek igazi classioitásra törekszenek, s csak néhol lehetne rövidebb kifeje-

zést is használni, pl. az epizód helyett (25.) digressio-t, a mint hogy

Pirchala is ezt használja. — Sajtóhiba alig van. (Chrises.)

Meglehet, hogy aprólékos megjegyzéseimmel a kákán csomó-ke-

resés vádját vontam magamra ; de vigasztal az a tudat, hogy szeretettel

foglalkodtam a szóban lev munkával.

Mondhatom, sokat tanultam az érdemes szerzk mvébl. Olva-

sása arról gyzött meg, hogy nagy önbuzgalommal, nagy fáradsággal

készült. S ha véleményt kell róla nyilvánítanom, azt mondom : az olva-

sott auctorokhoz ily szorosan alkalmazkodó s tanárra és tanítványra

egyaránt igen hasznos gyakorlókönyvünk a 7. és 8. osztály számára

még nincs.

A könyv kiállítása nagyon szemrevaló.

Pannonhalma. Bódiss Jusztin.

Télfy Iván, Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás.

Akadémiai értek, a nyelv- és széptudományok körébl. Budapest,

1890. 73 1.

Érdemes veteránunk utolsó jelentését az újgörög irodalom neve-

zetesebb termékeirl 1887-ben adta ki. Ezúttal tehát az 1887 óta nyil-

vánosságra került fbb munkákat ismerteti nyolcz fejezetben a követ-

kez czímek alatt : 1 . classicai és modern philologia ; 2. encyclopsedia ;

3. föld-, néprajz és statisztika; 4. hadi tudomány; 5. jogtudomány;

6. közoktatás; 7. szépirodalom ; 8. történelem.

Az els fejezet érdekesebb czikkei közül kiemeljük Eorais Ada-

mantios (élt 1748—1833) életrajzát Therianos Dénestl (Triest, 1889—
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1 890), a ki e kiváló férfiút nemcsak mint a hellén nyelv és irodalom

reformátorát, hanem mint a görög nép politikai feltámadásának egyik

elkészítjét is mesteri jellemzéssel mutatja be. Typaldos János a híres

gortyni törvénytáblákról írt értekezést (Athén, 1887), melyben sok

helyt az eddigiektói eltér megfejtését adja a kétes helyeknek. HatzidaMs

József a krétai Herakleum városában fennálló múzeumot ismerteti

(Herakleum, 1888) s a nem rég felfedezett Ilithya barlangját, melyrl

már az Odyssea (XIX. 185— 187.) is említést teszen. Az athéni archaeo-

logiai társaság 1888-ban kiadta jelentését 1887-iki munkásságáról, a

mely id alatt ásatásokat rendezett az Akropolison, Eleusisban, a bceo-

tiai Oropos közelében, Mykénében, Epidaurusban. Misztriotis György,

athéni egyetemi tanár 1888-ban b bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva

kiadta Sophokles Aiaxát, a mi éles polémiára adott okot közte és német

bírálója, Wecklein közt (1. a Berliner Philologische Wochenschrift 1889

október 19-iki és a IlaX^sveota 7687. ós 7689. számait). Oekonomoptdos

Dénes » Alexandriai ékesség vagy az Alexandriában virágzott hellének

és hellenisták tábláit czím alatt Alexandria irodalmi életét rajzolja

331-tl Kr. e. 645-ig Kr. u. (Alexandria 1889). Papadimitrakopulos Tódor

a hellén nyelvnek erasmianus kiejtése ellen írt (1889) s fleg Blass

Frigyesnek ide vágó ismeretes munkáját igyekszik megczáfolni. Héllas

czím alatt az amsterdami philhellen egyesület 1889 óta egy évnegyeden-

ként megjelen folyóiratot bocsát közre Müller tanár szerkesztésében,

melynek bevallott czélja, Hollandiában az erasmusi kiejtést megszüntetni

s helyette a jelenkori hellének kiejtését behozni ; a czikkek, melyek jó

részt e tárgy körül forognak, görög, angol, franczia, német és olasz nyel-

ven vannak írva.

A második fejezet Pólitis nagy encyctopaediai lexiconáról szól,

melynek kimerít és alapos czikkeit az ismertet nagy dicséretben

részesíti.

A harmadik fejezetben minket csak kétm érdekelhet, Lampiidis

epirusi tanulmányai (Athén, 1887— 1888) ós Oekonomopulus Dénestl

Leros szigetének leírása (Athén, 1888), melyek a földrajzi és ethnogra-

phiai részeken kívül becses népköltészeti adalékokat is nyújtanak.

A negyedik fejezetben csak egymrl van szó, Kallaris Konstantin

fhadnagy Ilepi Taxttx-rjc rcoXtopxtac ^ap' áp/aíotc (Athén, 1888) czím
munkájáról, mely bvebben tárgyalja Plataeának Thukydidesnél és Mas-

siliának Július C©sarnál (De bell. civ. 1. II.) leírt ostromát.

Az ötödik fejezetbl Montferratos Antal • Ecloga Leonis et Con-

etantini* czím munkáját emeljük ki, mely Athénben 1889-ben jelent

meg s a nevezett császárok törvényszemelvényeit tartalmazza, egy, az

athéni könyvtárban rzött XVI. századbeli codex után.

A hatodik fejezetben a Fhrnassos népnevel egyesület 1884— 1888.
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évi mködésérl szóló jelentése ragadja meg figyelmünket (Athén, 1889),

mely érdekes világot vet a mai görög népoktatás állapotára.

A hetedik fejezetben otc találjuk Lele'koa Mihály 'ErtSóp^'.ov

(Athén, 1888) ozím munkáját, mely kiadatlan népdalokat és népies

közmondásokat tartalmaz, Milton Elveszett paradicsomának Kasdaglis

Sándortól való fordítását (1887), Martzókis Endrének *0 forvos rfc

'AvatpüöVTÍjTpoK; (A boldogságos szz zárdájának fnöke, Athén, 1889) ez.

népnyelven írt költeményét, melybl Télfy tíz lapnyi fordítást közöl, a

mi ugyan teljesen fölösleges ; Hamerling Aspasiájának Konstas Lysan-

dertolv&ló (Athén, 1888—1889) fordításából pedig eredetiben közöl

hosszabb helyet annak a bebizonyítására, hogy a mai irodalmi nyelv

mily közel áll Xenophon nyelvéhez.

A nyolezadik fejezetbl kiemelhetjük Iiankavis Kleón a hellenis-

mus erejérl (Philippopolis, 1889.) tartott felolvasását, melyben tanul-

ságos visszapillantást vet a hellenismus ókori történetére is.

Miután az egészen végig mentem, eszembe jutottak boldogult

Ábel Jen szavai, melyekkel Télfy • Jelentés új hellén munkákról*

(Budapest, 1887.) ez. akadémiai értekezésének ismertetését végezte:

•Köszönettel tartozunk Télfynek, hogy nem sznik meg az újgörög iro-

dalom termékeinek ismeretét hazánkban terjeszteni. Nem hiszem, hogy

volna Görögországon kívül ország, a hol az újgörög irodalom összes

jelentékenyebb termékeit oly hosszú id óta s oly kimeríten ismertet-

nék, mint azt nálunk Télfy teszi •. (Egy. Phil. Közi. 1888. 87. 1.) E kö-

szönetnyilvánításhoz mi is szivesen csatlakozunk, de két megjegyzésün-

ket most sem hallgathatjuk el : elször, hogy Télfy itt-ott néhány

dicsér szót odavet ugyan, de érdemleges kritikát még a szorosan

classica-philologiai tárgyú munkáknál sem gyakorol ; másodszor, hogy

egészen eltéved a részletekben, a könyvezímek és a tartalom felsorolá-

sában, de általánosságban sehol sem szól a tudományok egyes ágaiban

és az irodalomban uralkodó vagy egymással küzd áramlatokról, ezek-

nek a többi európai irodalmakhoz való viszonyáról
;

pedig e nélkül se

összefügg képet, se Ítéletet nem alkothatunk magunknak az újgörög

irodalom mai állásáról és jelentségérl.

Az utolsó rész a hellén nyelvtanításról 6zól. Ezzel az egész feje-

zettel, hogy az igazat minden hímezés-hámozás nélkül megvalljuk,

sehogy sem vagyunk megelégedve. Elször is azzal vádolja a gymna-

siumi tanárokat, hogy a hellén nyelvet holtnak hirdetik s az ellenkez-

nek bebizonyítására idéz saját munkáiból 11 -et, melyek a nélkül is köz

kézen forognak. Nos hát mai nap már nincs oly görög nyelvtanár, a ki

az iskolában legalább néhány szót ne szólna e nyelv történetérl s ki

ne emelné, hogy a mai hellén irodalmi nyelv milyen közel áll a régi

attikai dialektushoz. Áttér azután Télfy legkedvesebb thémájára, s
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követeli, hogy a görögöt imint él nyelvet az él hellén nemzet kiej-

tése szerint a legszükségesebb, legrövidebb és legvilágosabb nyelvtani

szabályokkal 8 az ezekhez alkalmazott példákkal tanítsuk, hogy késbb
a tanuló, akár belép az egyetembe, akár nem, az életben is hasznára

fordíthassa ; mert non scholae, sed vitae discimus. Akkor nem lesz szükség

a gymnasiumban 4—5 órát a hellén nvelv tanítására fordítani, hanem

elegend lesz hetenkint legfölebb két ó?a*. Hiszi ezt Télfy ? Hiszi, hogy a

mostaninál kevesebb id alatt boldogulhatnánk az újgörög orthoepiá-

val s hogy megtaníthatnók valaha a magyar fiút a és & helyes

kiejtésére?

Eikel azatán volt tanítványai ellen, mert • fájdalom, ezek közül

sokan, midn tanárokká lettek, becsiiletszavok megszegésével az erasmusi

kiejtéshez csaptak át, részint, mivel azt könnyebbnek tartották, részint,

mivel a gymnasiumi igazgatók s kerületi figazgatók rajok paran-

csoltak*.

Ez már kissé sok ! Legalább a becsületszó emlegetése ellen

nekem is szavam van, mint a ki Télfy tanítványa voltam ugyan, de a

görögöt a gymnasiumbau az Era6mus-féle kiejtés szerint tanítom ; mert

ha volt is id, a mikor Télfy a tanárjelöltektl ilyen nyilatkozatot köve-

telt — a mi, ha megtörtént, nem volt egyéb jogosulatlan presszionál —
annyit tudok, hogy tólem és ismerseimtl hasonlót nem kívánt. Azt se

hiszem, hogy az igazgatók és figazgatók a tanárok szabadságát e tekin-

tetben korlátozták volna ; itt van pl. a nagyváradi gymnasium, ahol ma-

gam is az újgörög kiejtés szerint tanultam s a hol mai napig is úgy

tanítanak, noha a rövid idvel ezeltt nyugalomba lépett figazgató,

Petrovich Ferencz, határozott erasmianus. A kérdés különben megint

aktuálissá vált, mert Haris budapesti görög consul memorandumot inté-

zett a közoktatási miniszterhez, melyben felszólítja, hogy intézzen

kötelez rendeletet az összes gymnasiumok görög nyelvtanáraihoz az

újgörög kiejtés kizárólagos iskolai használatára vonatkozólag. A minisz-

ter e memoraudumot véleményadás végett a M. T. Akadémiának, ennek

els osztálya pedig a classica-philologiai bizottságnak adta ki. E bizott-

ságban majd lesz alkalmam a kérdésben elfoglalt álláspontomat kifej-

teni ; itt tehát az értekezésnek ide vágó részérl, mely szinte úgy tnik

fel, mint a Haris-féle indítvány elkészítése, többet nem szólok, csav-

arra a jellemz ellentétre hívom fel az olvasó figyelmét, hogy míg az

^rasmianusok a tanároknak szabad választást engedtek, az újgörög

tábor képviselje már hivatalból akarná rajok parancsoltatni az legye-

dül üdvözíti kiejtést.

Áttér végül Télfy ama kérdésre, hogy a görög nyelv mint gymna-

siumi tantárgy megtartandó-e ? Itt azonban, legnagyobb sajnálatunkra,

megelégedett azzal, hogy az antihelléneknek az országgylésen szóba-
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került leghaszontalanabb, legsemmitmoDdóbb argumentumait czáfol-

gassa, nevezetesen, thogy Deák nem tanúit görögül, mégis nagy állam-

férfiú lett, hogy a mostani hellénekrl semmi említésre méltót nem tud a
történelem, hogy a hajdani hellének jellemvonásait nem tanulhatjuk

meg mai utódaiktól, hogy Szerbiában nem tanítják a görögöt, hogy a
gymnasiumból kikerül ifjak semmit sem tudnak a görögbl •. Azután

neki megy az e dologban egészen ártatlan Strausz Adolf «Balkán fél-

szigeti (Budapest, 1888) ez. munkájának, mely igazán úgy kerül ide,

mint Pontius a credoba, kimutatja históriai és geographiai botlásait,

hogy a következ conclusióra juthasson : «Ha tehát azok, kik a gymna-
siumban történelmet és geographiát tanultak, ilyen baklövéseket követ-

nek el a történelem és geographia ellen, st úgy beszélnek és írnak,

mintha sohasem tanulták volna, dobjuk ki a gymnasiumból a történel-

met és földrajzot is.*

Hiszen nincs könnyebb dolog, mint az ellenfél leggyengébb argu-

mentumait kiszemelni s ad absurdum vinni ; de szerény véleményünk

pzerint a görög nyelvtanítás ügyének csak az tehet valódi hasznos szol-

gálatot, a ki meggyz, positiv bizonyítékokat hoz fel a mellett, hogy

e tárgy a humanisztikus nevelés nélkülözhetetlen kelléke.

Dr. Némethv Géza.

Görög* állami régiségek, a gymnasium ötödik osztálya számára. Irta

Szerelemhegyi Tivadar, a budapesti II. ker. kir. kath. fgymn. tanára.

Budapest. Grill Károly cs. és kir. udv. könyvkereskedése. 1891. Ara

68 kr. (56 lapnyi szöveg és 12 lap melléklet.)

Csinos kiállítású könyv, mely már az els tekintetre megnyeri

tetszésünket. Nyomása nagyon tiszta, nem szemrontó. Sajtóhiba is

kevés van benne. Szóval a kritika a kiállítás tekintetében csak dicsérettel

szólhat róla.

De ha tartalmát veszszük szemügyre, önkéntelenül is Gresits

Miksa jeles czikke jut eszünkbe, mely a Pesti Napló karácsonyi számá-

nak mellékletén «Tankönyveink bakteriológiáját czím alatt jelent meg.

Ebben a többi közt ezt mondja: <Vannak oly tankönyveink, melyek

kidolgozás, szerkezet, felosztás stb. tekintetében megállják a sarat, más

részrl azonban hemzsegnek bennök a baczillusok, akarom mondani a

magyartalanságok, a helytelen szórend*. — Én nyelvi szempontból

akarom Szerelemhegyi úr munkáját megbírálni.

A szerz munkája elszavának els sorában azt mondja, hogy

:

« könyve bizonyos tekintetben úttör munka*. Ha mvét a hasonló czélt

szolgáló, Dr. James Gow müve után írt s miniszteri rendelettel ajánlott

kitn munkával hasonlítjuk össze, azt fogjuk találni, hogy mvének
úttör része annak rövid fejtegetésébl áll, mint fejldött a vallás alap-
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ján a család, a nemzetség és az állam; továbbá, min volt az idszámí-

tás és min a homerosi Görögország. Ez az egész úttör rész, melyhez

az eszközöket két magyar, két franczia és négy német munka szolgál-

tatta, tizenöt lapra terjed. Ez az elnye a szerz munkájának a Gow
után készült másik munkával szemben, mely hasonlíthatatlanul becse-

sebb szolgálatot tesz az iskolának, mint a szerz úr mve.
Jó iskolai könyvnek csak azt tartsuk, mely a tárgyat a czélnak

megfelel terjedelemben, helyes módszerrel tárgyalja, s melynek nyelve

egyszer, rövid, világos és mindenekfölött magyaros. — Az oly könyvet,

mely magyarosság szempontjából kifogás alá esik, nem volna szabad

tanulóink kezébe adni. Mert ha ezt teszszük, ne csodálkozzunk azon,

hogy tanulóink hibásan beszélnek magyarul ; hogy az iskolában elsajá-

tított hibákat kiviszik az életbe s ily módon hova-tovább terjed a rom-

lás. A legnagyobb kár azonban abból származik, hogy az idegen nyelvi

sajátságoktól hemzseg iskolai kézikönyv a folytonos használat folytán el-

rontja, meghamisítja a tanulók nyelvérzékét s ezzel együtt felfogásuk s gon-

dolkozásuk magyaros voltát: szóval a németes gondolkozással írt magyar

könyv közvetve még a sajátos magyar jellemnek, a magyar egyediség erejé-

nek is árt. Azért az olyan iskolai kézikönyvet, mely magyarosság szem-

pontjából kifogás alá esik, mely hibás nyelven van írva, egyszeren el

kell vetni.

És most nézzük Szerelemhegyi úr mvét.

Az 5. lapon ezt találjuk

:

•A hit alakította meg és tartotta össze a családot, meghatározta a

család viszonyait ; az atyai tekintélyt, a házasságot, a birtok elidege-

níthetetlenségét, az örökösödési jogot, a családban élk jogait, megálla-

pította a rokonság fogalmát és fokozatait, összetartotta az ugyanazon

hiteket, azaz kiterjesztette a családot s így fokozatosan államot alko-

tott, melynek ép úgy mint a családnak, nemcsak föntartó alapja, hanem

intézményeinek, jogi viszonyainak és szokásainak is egyedüli forrásává

ln úgy, hogy az államok összes intézményei csak akkor és annyiban

módosultak, a mikor és a mennyiben az emberi szellem értelmiségének

haladásával a vallásos nézetek is változtak. • (10 nyomtatott sor.)

A 7. lapon így ír a szerz :

• Az ilyen sok tagot számláló család lassanként érezni kezdte azt a

szükséget, mely a gazdagot és szegényt egymásra utalja, azaz szolgákra

is volt szükség, de mivel a családi vallás oly kizárólagos volt, hogy nem
engedte meg azt, hogy ez az új viszony kölcsönös szerzdésen alapuljon

és más vallású ember is éljen a családi birtokon, azért a szolgát egy

szertartással némikép részesévé tették a családnak, melyhez így most

már oda volt kötve, úgy, hogy ha a családf érdemeiért felszabadította

is, mégis annak tekintélye alatt maradt és csak az engedelmével nsül-

hetett, köthetett üzleti szerzdést stb.» (9 nyomtatott sor.)
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Magyar gondolkozású ember nem szokott ír/y írni; ezek a négy méter

hosszú mondatok német emberre vallanak, vagy olyanra, a ki ismereteit

német könyvekbl vette, de azok nem mentek át vérébe. A magyar
ember vérmérséklete nagyon egyezik a francziáéval : mind a kett élénk.

Mind a két nép irói röviden, világosan fejezik ki gondolataikat ; ott van

nálunk Petfi, ott van Arany János, Szász K., Greguss, Gyulai Pál, a

kiknél hiába keresnénk tizenegy soros monstrumokat.

Növeli a bajt, hogy a szerz az interpunctiót nagyon sok helyen

rosszul alkalmazza. A hol ketts pontot vagy pontos vesszt kellene

használni, oda többnyire csak vesszt tesz : ez is egyik oka annak, hogy
mondatai nehézkesek és könnyen félreérthetk.

Sajtóhiba a huszonegy lapon, melyet tüzetes vizsgálat alá vettem,

van összesen hét.

Az u. lapon, a 3. sorban : csalá// (család helyett).

7. « • 1G. « alulról : melyeke (melyek h.).

11. t • 9. « felülrl : Ktesibiu* (Ktesibios h.).

11. « 19. « • tekintetben (tekintetében h
12. « 6. « alulról: melyének (melynek h.).

U. . 4. « « « nevezték • után elmaradt

zárójel.

A lö. lapon, a 8. sorban alulról : XII. (II. helyett).

És most térjünk át a nyelvi : szóvonzati, kifejezési és szórendi

hibákra.

6. lap. Az a tz, mely az áldozatul adott adományokat megemész-

tette, idk folyamán az istenség jelképévé lett, tehát folytonosan égett . . .

(Itta ttehát* helytelenül van használva lazórti helyett; és a fmon-
datot « minthogy • kötszóval bevezetett mellékmondattá kellene át-

alakítani.)

A második kikezdésben : a • késbbi után «a», a harmadik sorban

«nem» után •volt*, a «czéljából» helyett •végett* teend. A második mon-

datot egészen meg kell változtatni, ilyenformán: «A birtokos családf

halálával a családi vallás folytatása az elsszülött fiú kötelességévé lett,

de mivel a család isteneinek áldozataihoz szükséges terményeket a föld

adja, azért a föld az birtokába ment. Innen van» stb.

A 3. mondatban : és annak vallásához helyett : és az ö vallásához.

Lejebb : « Ennek tekintélyei helyett : az o tekintélye ; az utolsó sorban

és ez által helyett : és ezzel tulajdonkópen kisebbedik stb.

A 7. lapon. A 3. sorban: ez pedig helyett: *az pedig* Írandó.

A következ mondat értelmi és nyelvi szempontból hibás és így alakí-

tandó át: «E szerint az egész nemzetség minden tagja egyazon nevet

viselt, a kiknek közös áldozási és temetkezési helyök volt s az élet» stb.

A 2. kikezdés 4. sorában *azt*, 7. sorában *iyy, a 8. sorban tannak*

kihagyandó, a 6. sorban a •részesévé'* helyett « tagjávái teend.
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1

A 8. lapon. A 3. sorban *ezt%, a 4. sorban *közel*, az 5. sorban

• idegen* törlend. Helytelen a 4. sorban e kifejezés: «hozzá közel»

e helyett: ^közelébe*. A 2. kikezdés 3. sorában « mentek* áll •menU he-

lyett. Itt meg kell jegyeznem, hogy a szerz nagyon gyakran használja

a «constructio ad intellectum* ot, a mi bizony még a latinban is csak

ritkán fordul el. A 3. kikezdés 2. sorában a mondat alanyát *A bevo-

nuló* szó képezi, melynek értelme hiányos. Nagyon furcsa a mondat
befejezése is : • innen eredt a trinmphus tartás(ának ?) szokása s így

tovább (!). A 4. kikezdés 3. mondata csakúgy hemzseg a sok hibától

:

«A legyzöíí(ek)re szomorú sors várt: tzhelyük feldúlták, vagyonukat

elprédálták s a lakosság rabszolgává lett (ok nélkül új alanyt használ és

a cselekv átható állítmányt benhatóval folytatja, a helyett, hogy mon-

daná : 6 ket magokat rabszolgákká tették) stb.

A 9. lapon. Az 1. kikezdés 6. sorában: *az egymást kölcsönösen

érdekl (! !) ügyekrl • áll a : « közös érdekt helyett. Tehát a szerz úr

szerint még az ügyek is kölcsönösen érdeklik egymást. . . ! — A 3. kikez-

dés 9. sorában a • mellettük* helyett *A thetes mellett* teend; itt

van egy szórendi hiba is : az talakulu állítmánynak nem a •bnösök-

bl t, hanem « vagy olyanok bolt után kell állania; egy sorral lejebb

:

és mindezeknek* helyett «s végre mind azok* (utódaiból) teend. A 4. ki-

kezdés 2. mondata így javítandó ki: «Innen van...., hogy.... két

részbl állott : az egyik .... a dombos részen ; . . . . állottak.

»

A 10. lapon. Az els sorban « alkalom által » helyett: alkalom-

mal; a 2. sorban: falakoknak* helyett: • alakú/átoknak* teend. Az

1. kikezdés 1. sorában: «úgy t. i.» helyett: t. i. úgy, (hogy ), a

15. sorban : « lettek vagyonosakká* helyett: meggazdagodtak, a 16. sor-

ban: • szegényekké* helyett: elszegényedtek a helyes. Ugyané kikezdés

utolsó sora így alakítandó át : végre (a köznép) valláshoz jutott és 3 is

emelhetett oltárt.

A 11. lapon. A 4. sorban «be» h. fel (osztották fel) Írandó.

A 12. lapon. 4. és 5. sor: • Ezeket a hónapokat a görögök elször

a szabad természetet követve, évadokra osztották, ...» Ezt a mondatot

jó lett volna kommentárral ellátni, hogy megérthessük. — Az els ki-

kezdés utolsó mondatában szórendi és logikai hiba van ; a mondatnak

így kellene hangzania : Ezt a naptárt Rómába Július Caesar, mint ponti-

fej maximus, hozta be, Kr. e. 45. (A szerznél a többi közt ez áll: Július

Caesar is átvette Kómába ! ! !)

A •homerosi Görögországot* tárgyaló, hat lapra terjed rész

csak úgy hemzseg a sok különféle mondatszerkezeti és kifejezési

hibáktól.

Lássuk mindjárt az els mondatot : • Abban az idben, midn a

görög néppel Homeros költeményeiben (Uias, Odyseea) találkozunk,
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már átélte életének els korszakát* stb. A helyes construotio ez volna :

A görög nép abban az idben, midn vele Homeros költeményeiben talál-

kozunk, már átélte stb. Stílus és szórend szempontjából hibás a 2. ki-

kezlés második mondata is: t vallásos jelleggel* helyett vallásos jelleg -t

kell írni és « politikai felosztást* elé jelznek kell tenni; a második

«mert» helyett

«

a mennyiben* teend. Ez az egész mondat, úgy látszik, a

német eredetinek rossz magyar fordítása (mit Character ; denn). A kö-

vetkez mondat így hangzik: «£gy démos területén több város (polis)

is állott, melyek többnyire nyitottak voltak stb. Azt akarja mondani a

szerz úr, hogy *nem voltak falakkal körülvéve • ?

A 15. lapon. Az els kikezdés második mondatában helytelen a

szórend. A mondat kijavítva így hangzanék: Mind a thes, mind az

erithos szabad munkást jelent, azzal a különbséggel, hogy az olyant, ki

bérért elszegdött dolgozni, thesnek, azt pedig, ki általában vállalta fel

valamely munka elvégzését, enthosnak nevezték. A szerz úr mondatában

öt szó van rossz helyen.

A 6. kikezdés els mondatában a zárójelben lev « isten szülötte*

után ki kellett volna tenni a görög • diogenes* szót is, mert a nélkül a

mondatnak alig van értelme. A stilizálásban való járatlanságra mutat

az is, hogy két, egymásután következ alig egy-egy soros mondatot

ugyanazon szavakkal fejezi be: • áldozatot mutat be; áldozatot mu-
tat be».

A 7. kihezdésben : a király nem igazságossága által szerez égigható

dicsséget — hanem : igazságosságával.

A 16. lapon. Az 5. és 6. sorban: «erre mutat a melléje adott

aristokratia mint tanács (!) és a gyülekezési jog.» (Tán : a melléje taná-

csul adott aristokratia ) A 7. sorban «jogok* áll jogai helyett. Hogy
értse a tanuló a 13. sorban álló: • karikákkal (?) díszített pálcza» kifeje-

zést ? — A második kikezdés utolsó sorában áll: • ügyeiket* *az ügye-

ket* helyett. A 2. kikezdés 4. sorában «a szenvedélyes néz szerepet

(szerepet) játszotta*. A 4. kikezdés 4. sorában a •megjelölve* után *az

agora* szó teend, mely nélkül az egész mondat csupa zavar, mit az is

fokoz, hogy a harmadik sorban pontos vessz helyett csak vessz áll.

Ha az «agora« szót ki nem teszszük, «a kormányzási forma* alany ide

is kiterjed ; ez okozza a zavart.

A 17. lapon. A 3. kikezdés els mondata, hogy világos legyen,

így egészítend ki : A szokásjognak hiánya azonban az, stb. — Hát ezt

hogy érti a szerz úr : Az eposz nem teez különbséget katona ós polgár

között, mert ennek a kornak jellemvonása a nyers er becsülése, tehát

minden fegyverfogható polgár egyenl mértékre tartott számot (? ?) had-

viselés idejében.

A 18. lapon. Az 1. kikezdés 2. sorának • háború* szava után
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<*mely névmás teend. Nagyon érdekes a 3. kikezdés második mon-

data: *A kocsiharczosok a lovasságnak megfelelen a könnyebb fegyver-

nemetalkották, .... a az aristokratia és a fejedelmek fegyverneme volt* (? !).

A 8. sorban: « melyen a kocsis állhatott* mellékmondat egészen

fölösleges. A 9/10. sorban: «Az egész fából és kosárfonó munkából

(? ? !, Flechtwerk ?) volt készítve • fordul el. Sü venia verbo ; de ez már
igazán pofozása a magyar nyelvnek. Három sorral lejebb: «amannak*

helyett neki, a következ sorban • segítségül • helyett segítségére teend.

Ugyancsak a 3. kikezdés utolsó sorában ezt olvassuk : a kocsin való har-

czolás szokása többé nem szerepel (!).

A 19. lapon. Az 1. sorban • készítették • helyett készült teend.

Az 1 . kikezdés 2. mondatában stílus- és szórendi hiba van : «Bár a kyneé

nevezet azt mutatja, hogy állat- (kutya-) brbl való volt, ez már

(! mégis) Homeros korában (már) nem lehetett szokásban* stb.

A 2. kikezdés 5.6. sorában ezt olvassuk: (a paizsot) belsején

keresztül hiúzott szíjjnál fogva balkarjokon viselték és használták.

A 3. kikezdés 2. sorában « melynek* után az «a» fölösleges (így

kellene lenni : melynek nyele). Nagyon zavarólag hat az értelemre, hogy

az egymással szorosan összefügg második és negyedik mondat közé

ezt szúrja közbe önálló mondat alakjában: Hektor lándsájának nyakát

arany gyr ékesíté. Ennek a mondatnak legfeljebb zárójelben lehetne

itt helye ; habár így is zavarólag hatna. A 4. mondat egészen rossz,

lássuk : A másik hegye arra való volt, hogy ha nem használták (mit ?),

annál foqva (? !) a földbe szúrták. — Ez a mondat kijavítva így hang-

zanék : A lándsa másik hegye arra szolgált, hogy vele a lándsát, haszná-

laton kívül, a földbe szúrják.

A 4. kikezdés els két mondata igazi remeke a stilizálásnak és

helyes nyelvhasználatnak: «A kard egyenes, hosszú és kétél volt,

melyet szúrásra és vágásra egyiránt használhattak. Bronzból készültek

(! a kard?), hüvelyük pedig valószínen brbl vagy brrel bevont

fából (? ? I !), egyszer ezüst és elefántcsont hüvely is van említve*.

A 20. lapon. Egy mondatban két sajtóhiba (?) : «A trójaiak ki-

rohanásokat tettek s így apróbb csete-patók fejldtek ki, melyben a feje-

delmek az ellenség fejedelmeit keresik s közöttük gyakran párharcz fej-

ldik ki, melyek eredménye az összeütközésre dönt befolyásúi. Az alul-

ról számított tizedik sorban a «tolmácsolójául s» után «a jelt* szó

teend. Az utána következ mondatban : cAz összeütközés csatakiáltás

között történt* a határozó helytelen ; így kellene mondania : t Az össze-

ütközés csatakiáltással történt.* Hibás a következ mondat is: tA gyz-

tes ellenfelét fegyvereitl s értékeitl (?) megfosztotta, de a zsákmányt a

vezér osztotta eh (e helyett: fosztotta. . .). A 20. lap utolsó két sorában

líét hiba van: «a leghevesebb* jelz a • folyt* után határozói alakban:

PhUologlil Köslöny. XV. 2. J3
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•leghevesebben*, « azok megmentése érdekében* helyett: «azok meg-

mentéséért* teend.

És most befejezésül lássuk még a nem egészen 15 sorból álló*

utolsó lapot.

A 21. lapon. A 2. kikezdés 1. mondata: «A Trója alá vonult

görög hadsereg százezernél több emberbl állott, melyet (?) 1186 hajó-

szállított.* Itt a «melyet» helyett * kiket* névmást kell használni, mert

a • százezernél több emberbl* (állott) annyira ki van emelve, hogy

mellette ta hadsereg* képzete egészen háttérbe szorul. Lássuk a 3-ik

mondatot: «A hajóknak mind a két végen felgörbített alakjok volt s a
támadásra való orruk hiányzott. » Kiknek ? (Tán ezt akarta mondani

:

A hajóknak mind a két végokon felgörbített (?) alakjok volt stb.— Hogy
mennyire idegenszer a szerz gondolkozása és nem magyaros a fel-

fogása, álljon bizonyítékul az utolsó mondat : « Hajtóerül legnagyobbrészt

az evezés szolgált, de a vitorlázást is ismerték, horgonyokul pedig kötelekre

kötött súlyos kövek szolgáltak.*

A 22-ik laptól a 55-ikig bezárólag csak a sorokat jelölöm meg,

melyekben a hibák elfordulnak.

22. lap, alulról 10. és 16. ; 23. lap, alulról 5., 7., 8. ; 24. lap, felülrl

1., 2., 12.; 25. lap, felülrl 5., 7., 8., alulról 1., 6. ; 26. ^alulról

15., 16.; 27. lap, felülrl 2., 11.; 28. lap, alulról 8., 9., 10., 17., 18., 26.*

30. lap, alulról 2., 11.; 31. lap, alulról 2., 3., 7., 22.; 12., 19., 23. ;

32. lap, felülrl 7—8., alulról 6. ; 33. lap, alulról 12., 14. ; 34. lap, alul-

ról 3. ; 35. lap, alulról 7., 36. lap, 3—5., 7., alulról 8—9. ; 37. lap y

3., 10. (v. ö. a 32. lap 13., 17. sorával) ; 38. lap, felülrl 10., 15., 21—23.,

alulról 3 sor ; 40. lap, felülrl 15—16. ; 41. lap, felülrl 5—6. (? !), alul,

ról 1., 10., 13. v. ö. a 42. lap 15. sorával ; 42. lap, 4—6., alulról 12., 16.

;

43. lap, 4., 11., 13. ; 45. lap, 8., alulról 7.

Az egész munkának több, mint két harmadát vettem tüzetes vizs-

gálat alá és a hibákat, melyeknek száma a száznyolczvanat meghaladja,

lap és sor száma szerint idézem. — Ezt azért teszem, hogy e bírálat

olvasóinak módjában álljon személyesen meggyzdni arról, hogy a

munka szerzje nem bírja a magyar nyelvet tökéletesen, hogy stilizálni

nem tud világosan és hogy felfogása, gondolkozásmódja idegenszer,

németes.

Végül ki kell jelentenem, hogy a szerz munkáját a fönnebb el-

sorolt hibák miatt semmi körülmények közt sem szabad tanulóink ke-

zébe adnunk ; hacsak nem akarjuk, hogy méltán érjen a vád, hogy a.

magyar nyelv rontását els sorban mi, tanárok, terjesztjük. *)

(Zombor.) Daneelovics Kálmán.

;

) E könyvnek tárgyi megbirálását késbbre tartjuk fenn.— Szerk.
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Gyr színészete. II. Rész: 1849-tl 1885-ig. Irta dr. Koltai Virgil Gyr,
1890 8° 240 lap. Ára 1 frt 50 kr.

Gyr színészete történetének I. Része részletes bírálatunk tárgyát

képezte e folyóirat hasábjain (1890. VI. f.). Elttünk fekszik nyomtatás-

ban a II. Rész, mely amannak folytatásaképen a legutóbbi félszáz színi

eseményeit ismerteti. Az I. Rész jelentékeny fogyatkozásainak kimuta-

tása mellett, jól esett megjegyezhetnünk, hogy az utolsó fejezetekben, az

eladás élénksége kellemes olvasmánynyá tette ama munkát, melynek

különben tudományos becsét, nem egy jelentékeny fogyatkozása, alap-

jaiban ingatá meg. A folytatólag megjelent eme kötet tehát nemcsak

tartalmánál és tárgyalási módjánál fogva érdekelhet, — becse és olvas-

hatósága e kettn fordul meg — hanem azért is, váljon mennyiben kö-

vette jószándékú figyelmeztetéseinket és mennyiben törekedett a szer-

zje maga is a hazai mveltségtörténetnek használható anyagát szapo-

rítani s a gyjtött anyag csoportosításával és az ebbl levont következ-

tetéseivel a gyri színészet helyét kijelölni a hazai színészet és dráma-

irodalom fejldése történetében ?

E könyv els átlapozása alkalmával is szembeszök, hogy K.

ezúttal nagyobb gondot fordított az irodalomtörténetileg is becses

anyagra : a msorra. A Függelékben közölt adathalmaz már terjedel-

mével is imponál. A munka els fele (a 108. lapig bezárólag) a gyri

színtársulatok történetével foglalkozik, a másik fele, a 190. laptól a

240-ig pedig nem egyéb, mint feldolgozatlan adalék ez ötven év törté-

netéhez. Ez az anyag azonban így, a hogy itt találjuk, csekély vagy kétes

érték, és vagy rendszertelen, vagy a mennyiben rendszerbe van szedve,

rossz elrendezés. A 111. laptól a 133. lapig pl. azon színészek és szí-

nésznk neveit kapjuk betrendben, a kik 1849-tl 1890-ig a gyri szín-

padon vagy állandóan, vagy vendégképen szerepeltek. Ezt a névsort

akkor mondhatnók használhatónak, valóban értékesnek, ha mindegyik

névnél hivatkozás történnék a könyv megfelel lapszámára és a névhez

oda volna jegyezve az év mellé az idtartam is, melyet az illet a gyri

színpadon eltöltött, ha mindjárt nem mindegyik névhez is, de legalább

a jelentékenyebb eladókéihoz. Fölöslegesnek tartom ez állítás színé-

szettörténeti jelentségét fejtegetni, csupán azt jegyzem meg, ha pl.

egyik kiválóbb színészünk élettörténetét akarjuk megírni, váljon nem
lényeges dolog-e azt tudnunk : mely idponttól és meddig mködött egy

helyütt ? Szerepléséhez mennyiben fzdnek a msor becsesb, classicus

darabjai ? Mennyiben tarthatjuk hatását vidéki színésztársaira futólagos-

nak vagy elhatározónak és így megmaradhatónak ? E betrendes névsor

szerint ott van a vendégszereplk sorában Egressy G., id. Lendvay,

13*
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Szentpétery, László, Lendvayné, Jókainé stb. é* hasztalanul keressük a

megfelel lapokon szereplésök pontos idtartamát és a msor darabjai-

nak teljes megnevezését, hogy levonhassuk magunk számára ebbl is a

következtetéseket, a mint azt Koltai csakugyan rábízza olvasóira. Ezen
a 25 lapon tehát oly anyagot ad K., melynek értéke jelen alakjában cse-

kély és semmiképen sincs arányban az összeállítására fordított fárad-

sággal. Dicséretes buzgalomra mutat, hogy a legjelentéktelenebb nevek

is ott vannak a névsorban, de szívesen elengedtük volna a nevek felét,

ha a javáról jobban gondoskodik. Lássunk csak egy-két példát. Lend-

vayról pl. az van írva a névsorban : (vendég) 1850—51-ben, és a szöveg

(a 26. lapon) csupán az 1851-iki vendégszereplésrl emlékezik; meg-

nevezi az eladott darabokat, mel> ékkel t óriási lelkesedést kelt». Meg-

említi, hogy 1852—53-ban is vendége a gyri színpadnak, pedig tulaj -

donképen csak az 1853. évi január havi utolsó két darabban lépett föl

(31. 1.). Szentpéteryt is vendégszerepelteti nyolez estén 1850—51-ben,

pedig is csak 1851 márczius havában lép föl. nála már a darabok

neveit sem említi meg, a melyekben föllépett (26. 1.). Bulyovszky Lilla

vendégföllépteit és azok idejét fölemlíti ugyan (35 1.), de már Réti, Feleky

és Jókainé szerepeirl egy szóval sem emlékezik ugyanott, pedig Jókainé

-

nak csak kiválóbb szerepe van mint tragikának a m. színészet történe-

tében, mint Bulyovszkynénak, még azon esetben is, ha nem tekintjük

túlzásnak azt a magasztalást, a melylyel Jászai Marit (nem is említve

Kantomé elsségét) ta legnagyobb magyar tragikai mvésznvel lép-

teti el (67. 1.).

Próbálja meg valaki K. könyvében a fbbeknek, pl. oly kiváló szí-

nésznek, mint Deézsi Zsigmondnak, aztán Ery Gusztávnak, Follinusz-

nak, Gyulai Ferencznek, Hegeds Lajosnak, Lukácsynak, Mándokynak,

Molnárnak, Paulay Edének, Somló Sándornak, Tamásinak, Tihanyi-

nak — gyri szerepkörérl egy útbaigazító adatot keresni ; csalódni

fog, mert csak neveket talál, de e nevek jelentségét a gyri színpadon

csak sejteni tudhatja. Mennyit ér tehát e kétségkívül fáradsággal össze-

állított névsor, azt könny a mondottak után kitalálni. Ily értelemben

nyilatkozhatunk még inkább, figyelemmel a források hozzáférhetségé-

nek nagyobb nehézségére, a pótlásul adott azon részrl (235—240. 1.),

mely az 1811 ti 1849-ig Gyrött szerepelt színészek kijavított névsorá-

val az 1. Rész hiányait akarja helyrehozni ! A szereplés éve keveset mond
itt is, mert az idtartamra nézve tájékozatlanul hagy.

Mieltt a Függelék legterjedelmesebb (80 lapot tev) anyaggyüj-

temónyére: az 1840-tl 1890-ig terjed msorra áttérnénk, vizsgálat alá

veszszük a munka els felét, mely a gyri színészet legújabbkori törté-

netével foglalkozik. Az utolsó fejezet záradékával kezdhetjük, melyet

a munka jellemzésére szószerint idézünk : « Krónikásai voltunk az ese-
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menyeknek és körülményeknek, a melyek közt, a melyek által és a me-

lyek daczára ez eredmény létre jött ; a tanulság levonását olvasóinkra

bízzuk* (180. 1.). És váljon mi volna ez az eredmény? Nem más, mint

hogy Gyr városa csak 1885 novemberi közgylésén emelte határozattá,

hogy a város többé színházát német színészeknek nem fogja bérbe adni.

Tehát 74- évig kellett ezért a magyar színészetnek Gyrött küzdenie ?

8 váljon mi az oka, hogy ezt az eredményt oly késn éri el Gyr ? Az a

Gyr, melyet Kis János snperintendens Emlékezéseiben, egész örvende-

zéssel magyar városnak nevez a múlt század végével.

Egy-két ok ilyen kési eredményt nem magyaráz teljesen. K. egy-

pár helyen (69., 70., 97., 101. 1.) a legnagyobb határozottsággal a gyri

zsidóságot vádolja a német színészet föltn pártfogolásával s a magyar-

nak szándékos elhanyagolásával. Nélkülök nem élhetne meg a német

színészet, a magyar színi eladásoktól távolmaradásuk pedig válságba

dönti a magyart Gyrött. Megengedjük, hogy egy bizonyos fokig igaza

van E.-nak, de mikor ily súlyos, ily hazanatlan vádat emel egy felekezet

ellen, azt hiszszük mégis, hogy vagy túlbecsüli a zsidóság társaséleti

jelentségét Gyrött, vagy nagyon kevesli a magyar érdekeket s így a

magyar színészetet is gyámolító egyéb tényezk számát és jelentségét.

Azt hiszszük, hogy a városi németajkú polgárság és az idegen nyelv és

érzelm katonaság támogatása nélkül bizonyára a zsidóság egyedül nem
tarthatta volna fönn Gyrött sem a német színházat. De igen is ott

látjuk E. krónikájában azt a sokféle más és nyomós okot, mely

nem kedvezett a magyar színészet ügyének, a németnek ellenben

elnyére vált. Értjük ezalatt fképen azt a körülményt, hogy Gyr vá-

rosa csupán 1885-ben veszi át a társaséleti úton alakult « Színpártoló

egyesülettl* és a • Színházi részvény-egyesülettl • a színházi ügyet.

Egész 1885-ig úgyszólván hivatalos pártolás nélkül éldegél a magyar

színészet egy pár lelkes magyar érzelm polgár társaséleti szö-

vetkezése és nagylelk pártolása kegyelmébl. Ehhez járul, hogy
1850—1885-ig minden nyáron német színtársulat játszik Gyrött
(1870-tl kezdve változó sikerrel), mely többnyire Bécsbl szerez-

vén össze legalább vendégszereplit, jól szervezettségével, erinek buz-

galmával és tisztességével tudja látogatóit kielégíteni — de (és ez a

nagyobb baj) úgyszólván lymeríti a színházlátogatók anyagi erejét, úgy
hogy a magyarok számára, az szi-téli idényen át lelkesedésbl jut

ugyan elég (néha ez sem), de anyagi haszon vajmi kevés. Váljon ezek a

folyton ismétld és így joggal fenyeget kilátások avagy egyéb okok is

idézik-e el, de tény az, hogy Gyr magyar színtársulatai nem állanak

mindig azon a színvonalon, melyet Gyr közönsége megkívánhat. Nem
tudom, volt-e a német színpadokon botrány? Koltai egyet sem említ.

Annál többet — sajnos — a magyar színpadon. Ott van pl. a Tamásig
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a Szabóné botránya külön-külön egy színi évadban (47., 48.1.); az

Ers-, a Lászy-féle botrány, (74. ].), az Ery-féle (76—77. 1.), az Érczy-

féle (79—80. 1.). Néha nemcsak egyesek okozzák a botrányt, hanem az

egész társaság magaviselete olyan, hogy a közönség elfordulását nem
is csodálhatjuk. (42-43. 1., 52. 1., 105—107. 1.)

Miként képzelhetjük, hogy a társaséleti tisztességrl megfeledkez

társulatokat azért támogassa egy város közönsége, mert a magyaroso-

dás ügyének hamis prófétái ? Hisz az ilyenek többet ártanak az ügynek,

mint a német színészet, mert nemcsak az ellenségek helyzetét könnyí-

tik meg, de mindennap egy régi, egy igaz barátot idegeníthetnek el.

Aztán az igazgatók hol tapintatlanok, hol meg nem állanak hivatásuk

magaslatán. Havi Mihály pl. 1850-ben németül is hirdette a m. szín-

ház bérletét, a mivel Gyr magyar érzelm lakosságát maga ellen hara-

gítja (25. 1.). Miféle társulat a Csabaié, melyet K. is így jellemez: «mas-

kara herczegnk kopott ruhákban, teli vidéki szögletességgel ; szegény

márkik, grófok, herczegek, tanulmány és szereptudás nélkül, még a jó

nevelés sem látszik rajtok. Az ének rossz, sokszor botrányos* (42. 1.)?

Hát a Pázmán-fóle, mely Bánk-bánt a Szigeti átdolgozásában adja elö,

mire a gyri kritikus is azt írja, hogy az ilyesmi több az apagyilkolás-

nál ? És mindez az 50-es években történik, midn a Bach-rendszer hiva-

talosan is germanizál. Valóban Gyrött aligha találhatott jobb segít-

társakra az ilyen minség magyar színészeknél.

A gyri m. színészet története azzal az elszomorító tanulsággal

szolgál, hogy a vidéki színészet szervezetlensége többet ártott, mint

használt a magyarosítás elhaladásának Gyrött. Már 1858-ban fölveti

a Gyri Közlöny (az állapoton okulva és annak megjavítását óhajtva)

a m. színészet szervezése szükségének életbevágó kérdését. Ezt az esz-

mét többször is föleleveníti (v. ö. 41., 44., 04. 1.) és egyéb reformokat is

javall, melyek tényleg valósulnak is az idk folyamán.

A magyar színészet szervezetlensége mellett a megélhetés küls
nehézségei, a német színészek nyári sikerei, a hivatalos testületek egy-

kedvsége, a város szegénysége, nyárspolgárias félelem mindattól, a mi

a tüntetés látszatát hordaná magán, a politikai helyzet ridegsége, a zsi-

dóság közönye, a katonaság idegen szelleme, ez mind külön és együtte-

sen nem kedvezett a magyar színészetnek és lehetetlenné tette, hogy a

magyarság biztos segíttársat nyerjen Gyrött a további cselekvésre

egy meggyökeredzett, pártolásra méltó, mert kötelességeit ismer, hiva-

tását betölt magyar színészetben. A hatvanas évek lelkesedése új lökést

ád itt is a magyar színészetnek és Hubai nem közönséges sikereket mu-

tathat föl. Ekkor — 1 862-ben — alakul meg a magyar színészetet biz-

tosító oRészvényes egyesület* is, annak lizonyságául, hogy a jó színé-

szetért készek áldozatot hozni Gyr polgárai. De ez az alap még nem

Digitized byGoogle



HAZAI IRODALOM. 199

volt oly ers, hogy az állandósítást lehetségessé tehetné. A kiegyezés

-éve ismét új lendületet ad a m. színészetnek Gyrött, csak az a kár,

hogy 1868-ban a magyar színigazgató német bérlnek adta át nyárára

az általa kibérelt színházat. Ezen ügyetlenség és tisztességtelen haszon-

lesés daczára Kocsisovszky 3 idényen át tartós sikert tud elérni. Az

általa megteremtett tisztességes alapokon még Lászy is 3 évig dicsség-

gel állja meg helyét, de Gyr közönségét nem hatotta még át minden

rétegében a magyar színészet állandósítása szükségének érzete. Ekkor

táreaséleti úton alakul meg 1 878-ban a magyar színpártoló egyesület,

mely annál nagyobb sikerre számíthatott, mivel 1870 óta meg volt in-

gatva a német színészet ama 6 évi solid igazgatás folytonossága által.

Ez az egyesület 1881-ben átalakul s mindaddig fennáll, míg tulajdon-

képi missióját a leghivatottabb testület, a városi tanács veszi át 1885-

ben. E küzdelem sovány történetében a legáltalánosabb érdekkel csupán

Bsze Imre enesei birtokos végrendelete bír (1884), a melylyel 200 hol-

das birtokát a Gyrött mköd magyar színtársulatok segélyezésére

hagyta. Megvolt tehát az állandóságot biztosító pénzalap, a város is

a kezébe vette az ügyet e szerencsés pillanatban, — végre biztosítva ln
•ekként a magyar színészet sorsa Gyrött is.

Mindezekbl azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy Gyrött társas

-

életi úton biztosították a magyar színészetet. Egyesek hazafiúsága, ne-

mes lelkesedése gyzött a másik fél közönyén, ellenséges indulatán. Nem
mondhatjuk, hogy a magyar színészet (kivéve a föntebb kiemelt 6 évet)

valami csodálatraméltó buzgalommal járt volna ama néhány lelkes em-

ber kezére, fleg az ötvenes években, midn hazafiságból a méltányos

elnézés határait szívesen átlépték mindenütt. Gyrt nem a m. színészet

hódította vissza a magyarságnak, hanem azon színházpártolásra szövet-

kezk egyesülete, mely még a gyönge színészetben is szövetségesét ke-

reste. Szerintünk ez magyarázza meg a kési eredményt. Jobb, lelke-

sebb, tanultabb, ambitiozusabb szövetségesek társaságában erre az ered-

ményre bizonyára nem kellett volna 1885-ig várni.

Ezek volnának azon fbb tanulságok, melyeket levontunk Koltai

krónikájából. Nem ártott volna, ha ez utóbbi következtetést maga is

bvebben fejtegeti vala munkájában, mert nem lehetetlen (bár nem
bizonyos), hogy magyar színész is el fogja a könyvét olvasni és azt

hihetné (mert a tanulság levonása reá is van bízva), hogy a gyri szín-

ház fennállása legfbb érdeme t illeti meg.

Hátra van még, hogy az 1840-tl 1890-ig terjed msorról szól-

junk egy-két szót. Ha a msorból magából nem nyerhetünk arra nézve

kell tájékozást, hogy miként játszottak, de a színészekrl jellemz ké-

pet alkothatunk abból, a mit játszottak. Szerettük volna, ha a könyv

krónikás része legalább az els eladások, a classikus-msor mvészi
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hatásával számolna be. Szerinte pl. Aesopust és Eanut grófot elóbl>

adják Gyrött, mint a Nemzeti Színházban (66. ].), de hogy milyen siker-

rel, erre nézve Rákosi Jenó és Bérezik Árpád eljövend életírói nem
fognak egy adatot sem találni e könyvben, st az eladás napját sem
fogják följegyezve látni. Két ilyen kiváló drámaírónk els szereplése egy
vidéki színpadon, ha mást nem, legalább krónikás pontosságú megem-
lítést igényelhetne egy monographiában. De sem az eredeti drámák,

sem a classicu6ok els eladásai nem részesülnek ket megillet figye-

lemben.

A msor azonban 80 lapot foglal el és így elre is abban a re-

ményben ringatódzhatunk, hogy legalább ebbl vonhatjuk le az olvadóra

bizott tanulságokat. De micsoda rendszertelenség az összeállításban í

Annyira rendszertelen, egyfolytába összegyömiszelt adathalmaz ez,

melyben még az sincs megjegyezve, hogy pl. az sz elejétl az évad-

végéig eladott darabok közül melyikkel végzdik a régi és melyikkel

kezddik az új év, nem is említve azt, hogy az eladás napja nincs egy-

hez sem odajegyezve, st még tájékoztatásul sincs az megjegyezve, hogy

hetenkint hányszor játszottak. Vagy legalább az els eladások keltezése

volna odajegyezve, avagy az eredeti meg a classikus msor volna föltü-

nbb betkkel szedetve, hogy az érdekld olvasó eltt legalább typo-

graphicailag szembetn legyen a msor jellemzbb része I Sivár egy-

másutánban következnek a színi évadonként eladott színdarabok nevei

és e névsor egyedüli érdeme, hogy az els eladásoknál legalább a

szerz, vagy a szerz és fordítók neveit említi meg (bár ez utóbbi eset-

ben adatai nem mindig hitelesek, mint alább látni fogjuk).

A tanulság érdekébl megpróbáltuk e rendszertelen adathalmaz-

ból néhány kiválóbb drámaírónk szerepét kijelölni a gyri színpadon.

Nézzük csak példaképen, min helyet foglal el ott 1840-tl 1867-ig

Szigligeti Ede, e legtermékenyebb és hatásában legáltalánosabb dráma-

írónk, íme 59 darabját mikor és hány izben adják ?

Gyászvitézek (1840. 1852. 1857.). — Micbán családja (1841.

1843. 1850. 1851. 1860.). — Ciliéi Fridrik (1842 kétszer, .1852.).

Dávid (1842. 1853. 1856. 1858.). — Pókaiak (1842. 1845.). —
Nagyidat czigányok (1842. 1850. 1852. 1859. 1861.). — Zsidó (1844

[2]. 1845. 1846 [2]. 1847. 1849. 1852. 1855. 1857. 1859.1860.).—

Szökött katona. (1844 [2]. 1845. 1846 [2]. 1847 [2]. 1848. 1849.

1850. 1851 [2]. 1852. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860

[2]. 1863 [2]. 1865. 1867.) — Két pisztoly. (1844 [2]. 1845. 1846.

1847 [2]. 1850. 1852. 1854. 1857. 1859. 1860 [2]. 1861. 1862. 1865 [2].)-

Kinizsi. (1845. 1851. 1853. 1862.). — Czigány. (1845. 1854 [4]. 1855

1857 [3]. 1858 [2]. 1859. 1860. 1861. 1862 [2]. 1863 [3]. 1864. 1866.).—

Rab. (1845 [2]. 1846. 1847. 1849.1850.1852.1856. 1857.1862.).—
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Gritti. (1845. 1851. 1852. 1856. 1857. 1858 [2]. 1860. 1864.). — Ván-

dorszínészek. (1845.). — Egy szekrény rejtelmei. (1846 [2]. 1847. 1850.

i853. 1861.). — Rózsa. (1846. 1853.). — Ger'ó. (1846.). — Zách unokái.

(1846.1847. 1854.). — Csikós. (1847 [4]. 1850. 1851 [2]. 1852. 1854.

1855. 1856. 1857 [2]. 1858. 1860 [2]. 1861. 1862. 1864.). — Mátyásba.

(\&A1.). — Egy színészn. (1847,). — Uliomfi. (1850. 1851. 1852 [2].

1854. 1855. 1856 [2]. 1857. 1858. 1860. 1861. 1863. 1865.). — Párbaj

mint istenitélet. (1850. 1852. 1853. 1856. 1860. 1862.). — Vvl. (1851 [2].

1853. 1854. 1856. 1857. 1860. 1863. 1865. 1866 [2].). — Házassági há-

rom parancs. (1851 [4]. 1853. 1855. 1858. 1860. 1861. 1863.). — Agteleki

barlang. (1851 [2]. 1852. 1853 [2]. 1856. 1859. 1860.). — Egri no.

(1851.). — Nagyapó. (1851 [2]. 1852 [2]. 1853. 1854. 1856. 1857 [2].

1853. 1859 [2]. 1860. 1861. 1862. 1863.). — Amerikai. (1852.). — Arcz-

kép. (1852. 1853.). — ///. Béla. (1853.). — Lárifári. (1853.). — Argyil

és Tündér Ilona. (1854 [2]). — Fidibvs. (1854. 1805.). — April bolondja.

(1854.). — Csokonai szerelme. (1855.). — Vak Béla. (1859. 1861.

1862.).*) — Castor és Pollvx. (1855. 1857. 1862.). — Pünkösdi királyné.

(1856 [2]. 1858. 1861. 1863 [2]. — Nevel kerestetik. (1856 [2]).

—

Dalos Püta. (1856. 1857 [2]. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863 [2]

1865. 1867.).-- Tizezer forint. (1856. 1857. 1861.). —Pál fordulása

(1857.). — Mama. (1857 [2]. 1859. 1860 [2]. 1862. 1863. 1866.). — Ob

sitos huszár. (1858. 1860.). — Bélái Pál. (1858. 1860.). — Troubadour

(1858.). — Fenn az erny nincsen kas. (1858 [2]. 1859 [2]. 1860. 1861 [21

1862. 1863.). — Mátyás király lesz. (1858 [2]. 1860 [3]. 1861. 1862,

1863.). — Müszeretk. (1859.). — //. Rákóczi Ferencz fogsága. (1861 [6]

1862 [2]. 1865. 1866 [2]. 1867.). — Titkos iratok. (1862 [2].). — Molnár

leánya. (1862.). — Nuralom. (1863 [3]. 1864.). — Bontó Pál. (1864.).—

Lelencz. (1864 [2]. 1865.).— Üldözött honvéd. (1867 [2].). — Halottak

emléke. (1867.). — IV. Béla. (1867.).

Mennyi alkalom kínálkozik Szigligeti színészettörténeti jelentsé-

gének méltányolására, valamint a gyri pzínpad számbávehetségének

kiemelésére ! Tartsunk szemlét többi kiválóbb drámaírónk gyri szerep-

lésérl. Vegyük ket betrendben. Csató Pál. Fiatal házasok. (1840. 42.

15. 49. 52. 56. 57.). — Czakó Zsigmond. Kalmár és tengerész. (1845 [2].

48. 51. 52. 56. 59. 60. 62.). Végrendelet. (1845 [2]. 46. 51. 52. 56. 57.

59. 60.). Leona. (1846.). Könnyelmek. (1848.). I. László és kora. (1856.

*) Egy korán elhunyt drámaírónak, Berónyi Antalnak Vak Béla ez.

drámáját 1855-ben játszták elször Gyrött K. szerint. De mivel Szigligeti-

nek hasonló ez. drámáját a Nemzeti Színházban 1855. jun. 6-án adták el-

ször és K. a késbbi eladásokban sem a Berényi, sem a Szigligeti nevét

nem teszi ki, nem tudjuk biztosra venni e 3 eladás hitelességét.
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59. 60.). — Degré Alajos. Eljegyzés álarcz alatt. (1845.). Félreismert

lángész. (1846.). Bál eltt és után. (1851. 52. 53. 54. 56. 58.). Rendkívüli

eladás. (1856 [2]. 57.). Dobsa Lajos. Guttenberg. (1854.). Egy n, kinek

elvei vannak. (1857.). IV. László. (1857. 58. 59. 60. 62.). Károly úr bo-

gara. (1858 [2].). V. László. (1861 [2].). Beszterczei gróf. (1863.). I. Ist-

ván. (1863 [2]). — Dugonics András. Bátori Mária. (1846. 52. 59. 62.).

Macskási Juliánná. (1852.). Toldi Miklós. (1859.). — Fáy András. Régi

pénzek. (1860.). Mátrai vadászat. (1863.). — Gaal József. Peleskei nótá-

rius (1841 [3]. 42. 45 [2]. 46. 49. 50 [2]. 51. 52. 53. 56. 57. 59. 60 [2j.

61.62. 63 [2]. 64. 65. 66. 67.). Pazar fösvények. (1841.). Szerelem és

cbampagnei (1842. 46.). Király Ludason. (1846.). — Hugó Károly. Báró

és bankár. (1847 [2]. 53. 66.). Világ színjátéka. (1848 [2]. 52.). — Jókai

Mór. Hulla férje. (1852.). Dalma. (1852 [2]. 56. 60. 62.). Könyves Kál-

mán. (1856 [3]. 58. 60. 61. 67.). Manlius Sinister. (1856.). Dózsa

György. (1858 [2]. 59. 60. 62 [áj. 67.). Szigetvári vértanuk. (1860 [2].

61. 63 [2]. 64.). — G. Jósika Miklós. Ecsedi tündér. (1845.). Adorjánok

és Jenk (1845.). Két Barcsay. (1847. 52. 54, 57. 58. 60.62.63.). —
Katona József. Bánk bán. 1842. 46. 58. 59. 60 [21. 61.62.63.66.).

Lucza széke. (1846. 51. 56. 59. 61.). — Kisfaludy Károly. Mátyás diák.

(1841.) Kérk. (1842.). Leányórz. (1842. 45.). Stibor vajda. (1842.

52.). Csalódások. (1845. 52.). Tatárok M.-ban. (1853.). János kulacsa.

(1857.). Kemény Simon. (1860. 65. 66.). Pártütök. (1863.). — Korács

Pál. Magának akart. (1841.). Mvész álma. (1841.). Éva asszony

unokája. (1842.). Nemesek hadnagya. (1844.). Nyomor oskolája.

(1845.). Öreg kérk. (1847.). Bizalmatlanok. (1852 [2].). Három szín.

(1853.). Pál fordulása. (1862.). Atya és fia. (1863.). Ne nyúlj a királyné,

hoz. (1864.).— Nagy Ignácz. Tisztújítás. (1846. 60 [2].). — Obernyik

Károly. Örökség. (1844. 45 [2]. 46. 47. 51. 52. 56. 58. 60. 63.). Ntien
férj. (1846.). Brankovics. (1856 [2]. 57. 60 [2]. 61. 64. 66.). — Szigeti

József. Toldi Miklós. (1842.). Jegygyr. (1846. 48. 50. 52. 56. 57. 61.).

Szép juhász. (1851 [2]. 52. 54. 56. 57 [2]. 59 [2]. 60. 61. 62. 63. 64. 66.).

Viola. (1851. 52 [2]. 53. 56. 57 [2]. 58. 59. 60. 62. 63. 64. 67.). Vén ba-

kancsos. (1856 [4]. 57. 58. 59. 60 [2]. 61 [2]. 62. 63. 65 [2]. 66. 67.).

Becsületszó. (1856 [3]. 59 [2]. 60. 61. 63 [2]. 65. 67.). Okos bolond.

(1856. 57. 58. 61.). Csizmadia m. kisértet. (1856 57 [3]. 58. 59. 60 [2].

61. 63. 64. 66. 67.). Két huszár. (1857 [2]. 61. 62 [2]. 65. 66.). Örökség

és szerelem. (1858. 59 [3]. 61. 65. 66. 67.). Falusiak. (1859 [4]. 60 [2].

61.63 [2]. 66.). Szécsi Mária. (1863. 67.). Egy jó madár. (1867.).—

Yahot Imre. Országgylési szállás. (1844. 45. 46. 60. 62.). Farsangi t)8-

kola. (1845 [2]. 46 [21. 48. 50. 52. 54. 56. 57. 58. 60.). Még egy tisztújí-

tás. (1845.) Zách-nemzeteég. (1846.). Költ és király. (1847.). Bánya-

rém. (1851 [2]. 52. 54. 56. 58. 60 [2]. 61. 62. 63 [3]. 64. 65. 66. 67.).
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Éji zene. (1852.). Huszár csiny. (1856 [3]. 57 [3]. 58. 59 [2]. 61. 62 [2],

03. 65. 67.). Álmos és Árpád. (1857.). Magyarok Törökhonban. (1858.).—

Vörösmarty Mihály. Áldozat. (1856. 62.). Marót bán. (1857. 61.). Árpád

ébredése. (1862.).

Mennyivel tanulságosabb adatainak ridegsége mellett is ez az

összeállítás. Uy módon legalább egy lelketlen adathalmaz a csoportosí-

tás által megélénkül és lehetvé teszi azt, hogy az olvasó bizonyos kö-

vetkeztetéseket vonhasson le belle. Terünk nem engedi, hogy kinyomas-

suk az újabb generatió drámaírói mködésének Gyrt illet felét ; nem
mutathatjuk be azon névtelen írók curiosumainak csoportját sem, mely

hasonlóképen jellemz adalékul szolgál a kép teljességéhez. Az ilyesmi

természetesen fáradságot igényel s jóval nehezebb annál, mintha kiírjuk

egymásután az eladott darabok czímeit. De amúgy legalább használ-

ható csoportokat alkotunk, melyekbl az irodalomtörténet írója is hasz-

not meríthet, míg így csupán lapokat töltünk be teret pazarló, lelketlen

anyaggal.

Még csak a classicus msor két legnagyobb alakjáról, Shakespere-

rl és Moherrl koczkáztatuuk néhány megjegyzést. Lássuk a gyri

Shakespere-msort, némileg a gyri színészet érdekében csoportosítva,

hogy elhigyjék a magokra hagyott olvasók (a kik aligha fognak eb-

ben a msorban böngészgetni), hogy ez a színészet legalább teljesen

nem feledkezett meg magasabb hivatásáról sem. Az eladások sorrendje

szerint közöljük a darabokat. Hamlet (1841. Kazinczy fordítása szerint.

Az 1855. 1856 [2]. 1857. 1860. 1861. 1864. eladásoknál a fordító nincs

megnevezve. 1873. 1874. Arany fordítása szerint adják. A késbbi el-

adásoknál szintén nincs megLevezve a fordító: 1877. 1879. 1881. 1882.

1883. 1889.). —Lear. (1841.-) 1857. 1871. 1876.). — Romeo és Júlia

(1846. Gondol D. fordításában. 1856. 1857. 1861. 1863. 1870. Az

1856—1870-ik évi eladások fordítójának nevét nem találjuk feljegyezve

Koltainál, pedig irodalomtörténetileg is érdekes volna tudni, váljon a

gyri színészek mindig a Gondol-féle fordítást használták-e vagy pedig

egyszer kísérletet is tettek Náray Antalnak 1848-ban megjelent verses

fordításával is ? 1874-tl kezdve a Szász Károly-féle fordítás van a színen.

Valószínnek kell tartanunk, hogy az 1876. 1880. 1881. 1884. 1887-iki

eladások alapjául szintén a Sz. K.-féle fordítás szolgált.) Macbeth

* Koltai Lear fordítójának Kazinczyt tartja a 140. lapon. Tudoraá-

sunk szerint Kazinczy sohsem fordította le Leart. Kár, hogy a fordító ne-

vét nem kutatta ki pontosabban. Az 1857-iki eladás fordítójának már

Vörösmartyt nevezi meg a 162. lapon. A gyri színészek buzgalmát bizo-

nyítja, hogy az 1856-ban Pesten nyomtatásban megjelent fordítást elbbre

teszik az elbbi kontár, prózafordításnak.

Digitized byGoogle



204 BAYER JÓZSEF.

(1848. Döbrentey fordításában. Hihetleg az 1853. 1856. 1857-iki el-
adásoknál is ezt a fordítást használták. 1874-ben a Szász K.-féle fordítás

szerint adják.). — IV. Henrik (1851. a fordító megnevezése nélkül.). —
Othello. (1851. Vajda Péter fordításában. 1853 kétszer, valószínleg

ugyanazéban: 1858. 1
) 1860. 1861. 1867. 1873. 1875. 1887 is.).— Szerelem

mindent tekét. (Komlóssy fordítása szerint 1852. Valószínleg 1854-ben

is ezt a kontárságot adják.) — Tévedések vígjátéka (1854. Egressy- Szig-

ligeti fordításában.). — ///. Richárd (Vajda P. fordításában 1856. Hihe-

tleg ezében késbb is 1857. 1863. 1866. Ellenben 1876. a Szigligeti for-

dítása szerint). — Makranczos hölgy (1861.*) 1863. 1871. 1872. 1884.

1887.). — Szentivánéji álom (Arany J. fordítása szerint 1864. 1869.

1883.). — Téli rege (1871. Szász K. fordításában). — Coriolanus (1871.

Petfi fordításában).

íme a shakesperei msor Gyrött egy félszázadon át ! Fölötte ta-

nulságos az által, a mit eladtak s az által is, a mit belle kifelejtettek.

Hogy csak egypárat említsek: Július Caesart, Antonius és Cleopatrát,.

A velenczei kalmárt még 1890-ig sem adták a gyri színpadon ma-

gyarul !

Mily kár, hogy a fordítók megnevezése körül ily pontatlanul jár

el K. Mily jellemz adat volna megtudhatni a könyvébl : hogyan, mely

idponttal kezdi a Kisfaludy-társaság Shakespere-kiadása leszorítani

még a vidéki színpadokról is a régi fordításokat ? Ilyen becses tanulsá-

*) Koltai a 164. lapon Othello fordítójának Szász Károlyt nevezi

meg. A Szász Károly Othello-fordítása 1858-ban nem volt készen és nyom-
tatásban is csak 1864-ben jelent meg. Olvasóját tehát tévedÓBbe ejti K.»

midn az 1875-iki eladásnál (190. lap) kiírja újból Sz. K nevét. Való-

szín, hogy 1867-ig vagy 1873-ig mindig a Vajda-féle fordítás volt divatban

a vidéken és 1873-tól a Szasz-féle ; az pedig kétségtelen, hogy Gyrött nem
adhatták már el 1858-ban a csak 1864-ben kiadott Sz.-fóle fordítást.

2
) K. itt ismét túl l a czélon és a 169. lapon Lóvay Józsefet nevezi

meg már 1861-ben a Makranczos hölgy fordítójának, — mikor tudvalev-

leg a Kisfaludy-társaság Shakespere-fordításának az els kötete csak 1864-

ben jelent meg 8 a Lóvay-fóle fordítás mint a VII. kötet egyik darabja

1866-ban került ki a sajtó alól. Miféle fordítást használhattak Gyrött

1871-ig és mely idpontban kezdték divatba hozni a L.-fóle fordítást, ezt

K. munkájából nem tudjuk meg. — Az 1878-iki évi msoron még egy ily

ez. darab is elfordul: A makranczos hölgy vagy az ördögz huszár tiszt!

Tán csak nem az ördögz Fábiánt támasztották föl halottaiból Gyrött —
1878-ban ! ? Milyen jellemz dolog volna a gyri színészetre, ha erre nézve

csak egy sor fölvilágosítást találnánk a K. könyvében (v. ö. 196.1.)!

Vagy tán a Lévay-féle fordításnak akarták keletét emelni ezzel a fura

czímmel?
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gok levonásával maradt a többi közt adósa K. a m. irodalomtörténetnek

-és a m. színészet fejldése történetének.

A ciassious drámaírók közül Moliéret is ily könnyedén veszi és for-

dítóival közönynyel bánik el. Az els moliéri darab a gyri színpadon Tar-

tuffe 1847-ben Kazinczy Gábor fordításában ; késbb 1848- és 1852-ben

is adják. Ez adat hitelességében van okunk kételkedni, mivel a K.-féle

fordítás csak 1863-ban jelent meg.") A botcsinálta doktort 1851-ben a Ka-

zinczy Ferencz fordítása szerint játszák ; váljon 1880-ban is ezt a szöve-

get használták, nem találjuk kiemelve. Danáin György 1853 (?) ésl883.

Kazinczy G. fordítása szerint került volna szíure. A Mizantróp 1873-ban

Szász K. fordítása szerint adatott ; ellenben A nök iskolája 1873-ban

még mindig az Arvai Gergely fordítása szerint. A nök iskolája bírálatá-

nál 1873. a fordító neve nincs kitéve. A képzelt beteget 1875-, 1876-ban

már a Bérezik A. fordításában. Hihet tehát, hogy e két elbbi esetben

is a gyri színészek a Kisfaludy-társaság Moliére-fordítását használták.

Viszont meglepnek tartjuk, a haladás eme kétségtelen jelei után, hogy

1880, 1884, 1885 a Kénytelen házasságot Kazinczy Ferencz fordításában

adták volna.

Felsorolt adatainak melyikére mondhatjuk el, hogy egy késbbi

feldolgozó, a ki pl. a magyarországi Shakespere- és Moliére-msorra

nézve keres K.-nál hiteles adatokat, nem fogja fejét kételkedleg csó-

válgatni, midn e pontatlanul összeállított msor kusza tömkelegé-

ben böngészget?

De legyen elég e hosszúra nyúlt ismertetésbl.

Midn K. mvét olvasni kezdtük, azt hittük, hogy munkája jobb

lesz az els résznél. Örültünk, hogy külön adja a gyri színház -építés

történetét és külön a színtársulatokét. Csakhogy a mit a 3. lapon olvas-

tunk, azt ismételve találtuk a 49-iken, a 4—5-ik lapon olvasottakat az

50., 51., 52. lapokon, a 7. lapon levt az 54-ik oldalon. Örültünk annak

is, hogy alapos kritika alá vette Molnár Naplóinak nem egy fölületes

megjegyzését (34., 35., 36., 39. lapon), — de minél közelebb jutottunk

a befejezéshez, csalódásunk folyton növekedett és a függeléknél oly

teljes lón, hogy álmélkodással idéztük vissza az elszó azon helyét, hol

Koltai, névtelenségét megrizni kivánó kiadó-mecénásának forró köszö-

netet mond «még egyszer* azon megjegyzéssel, hogy « bizonyára hálá-

val tartozik neki Gyr városa és nemzeti irodalmunk is*.

Baykr József.

*) Tartuffeöt (ford. Fekete Soma) a Nemzeti Színházban elször

1847 decz. 15-én adják. Tehát Gyr megelzte volna Pestet is ?
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Cttsar Flaischlen, Ottó Heinrich von Gemmingen. Mit einer Vor-

stndie über Diderot als Dramatiker. Stuttgart, 1890, Göschen.

E tanulmány ketts feladatot tzött maga elé : 1 . kimutatni a

szálakat, a melyek Diderot tPére de famille»-jétl(1758)a Gemmingen
• Deutscher Hausvaten-jéhez (1780) vezetnek; és 2. az irodalomtörté-

nettl elhanyagolt Gemmingen t érdeme szerint méltatni s egyúttal né-

hány t illet téves adatot helyreigazítani. Hogy a szerz mily kedvvel

foglalkozott a tárgygyal, mutatja a legkisebb részletekre kiterjed apró-

lékossága ; mégis Ítéletében elfogulatlan marad és részrehajlás nélkül

jelöli ki Gemmingen helyét a polgári dráma történetében. Kifogás alá

eshetik, hogy sokszor csak összehordja az anyagot, de fel nem dolgozza.

Szerinte Diderot befolyása a német irodalomra leginkább a «Pére

de famille» utánzásaiban nyilvánul. Ezek nevezetesen : Die Gefahren

der Verführung (színm 4 felv., 1778), Glück bessert Thorheit (vígját.

5 felv.), Der Fáhndrich (vígj. 3 felv., mind a három Schrödertl 1782),

Der deutsche Hausvater (Gemmingen) és végre a Schröder-féle Fáhn-

drich-hez fzdve, de kissé távolabb állva : Das Kind der Verführung

(Kotzebuetól, 1790). E darabok mennének vissza Diderotra, még pedig

a felsorolás rendjének megfelel fokban, úgy hogy a négy els közül a

Gemmingen-féle a legönállóbb. Állításának bebizonyítására azonban

szerz nem tesz egyebet, mint hogy egy függelékben e darabok tartalmi

kivonatát összeállítja. Ebbl éppen nem derül ki, hogy mily rokonsági

viszonyban vannak Diderot drámájával. E scenarium alapján legfeljebb

annyi hasonlóságot konstatálhatni e darabok között, hogy valamennyi-

ben egy titkos vagy érdemetlen tárgyú* szerelem motivuma szerepel.

A részletekben való egyezés nincs kimutatva, — a mi szükségesebb

volna mint a bevezetésben a Diderot theoriájának elég terjedelmes és

mégis töredékes fejtegetése —
,
pedig egyedül a részletes összevetésbl

tnnék ki, hogy Gemmingen mennyiben önállóbb Diderotval szemben,

mint Schröder. Ha a motívumokat csak általánosságban megjelöljük,

akkor nem világlik ki, miért kelljen csakis a felsorolt drámákat Diderot

utánzásainak tekinteni. Hiszen tény, hogy Diderotra való reminiscen-

tiák, még pedig igen ersek és számosak, Schröder eltt is találhatók

az Emília Galotti megjelenése eltti polgári drámák nagy részében.

Sturznak Julie-ján (1768) pl. Diderot befolyása félreismerhetetlen.

8 szerznek annál kevésbbé lett volna szabad csak általánosság-

ban jelezni e darabok egymással való rokonságát, mivel fbb vonásaik,

hogy úgy mondjuk, themájuk egyezésére nézve maga is úgy vélekedik,

hogy afféle tárgyat az élet minden nap szolgáltat, tehát nem volt szük-
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seges, hogy azért akár Schröder, akár Gemmingen Diderothoz forduljon.

Gemmingen darabjának forrásáról szólva, így nyilatkozik: tAz ,AUge-

meine Deutsche Biographie* megjegyzi, hogy egy mannheimi birálat a

darab kimenetelét egy müncheni eseményre vezeti vissza. Én erre nézve

semmi biztosat nem találtam, de a gondolat igen közelfekv, mert ak-

kortájt épp oly kevéssé volt ritkaság mint ma, hogy elkel s gazdag

családból való fiatal ember egy szegény polgári leányba szeretett, kit

végre elhagyott. E csaknem mindennapi esemény számtalan színm-

nek s regénynek képezi vázát, a melyek Bichardson Clarissájának és

Lessing Miss Sara Sampsonjának befolyása alatt keletkeztek, ép ez min-

den lehet variatióban, tragikus és komikus feldolgozásban, igen gyak-

ran tér vissza. Még ma is ez a tárgy, modern szabással, szint oly ked-

velt. A végs nagy forrás, a melyre mind e költemények visszavezetnek,

mindig a közvetlen életi. (80. 1.) Ezek után bátran kérdezhetjük,

miért tartja éppen a felhozott darabokat a Diderotéval szorosabb össze-

függésben állóknak ? St az egyik ide sorolt mnek (Die Gefahren der

Verführung) alig van köze Diderothoz, de igenis megczáfolhatatlanul

utal Lilióra.

Nagyobb köszönettel tartozunk szerznek speciális Gemmingen -

tanulmányáért, a mely mvének nagyobb részét teszi. Tanulságos a

tárgynak mindenoldalú*) fejtegetése által, noha a kivitel nem felel meg
mindig a jó szándéknak. A mi adatot Gemmingen életérl és irodalmi

tevékenységérl megszerezhetett, azt mind összeállítja, több tévest

kiigazítva, több bizonytalant megállapítva. Összegezzük fejtegetéseit

:

Gemmingen (Ottó Heinrich) szül. Heilbronnban 1755. november

5-ikén mint Gemmingen (Ottó Heinrich) császári valóságos titkos taná-

csos els (ós els házasságából való egyetlen) fia. Jogi tanulmányainak

elvégzése után 1777 óta Mannheimban él s az ottani Német Társaság

buzgó, tevékeny tagja. Felolvasásokat tart irodalmi kérdésekrl, fordít-

gat (Rousseau Pygmalionját, Shakespeare III. Richárdját, késbb

II. Richárdját is), 1779-ben kiadja színi birálatait, a tMannheimer Dra-

maturgié »-t, megír egy háromfelvonásos színmvet (tDie Erbschaft»)

és benyújtja Dalbergnél azt a darabját, mely nevét fentartja: «Der

deutsche Hausvater». Miután a választófejedelem udvari kamarai taná-

csossá kinevezte, megházasodik (Sickingen Mária Karolina Saroltával);

*) íme a tartalom jegyzéke: Gemmingen élete. — A maniiheimi

dramaturgia. — Der deutsche Hausvater. — Forrása. — Tartalma. — Ki-

adásai. — A kiadások kritikája. — Sikere. — A korabeli kritika. — Pár-

huzam Diderotval. — Viszonya a Sturm- éa Dranghoz. — Közelebbi vonat-

kozások. — Kihatások. — Történeti kritika. — A függelékben kivonatok

színmvekbl és a Gemmingen által kiadott folyóiratok tartalomjegyzéke.
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1782-ben Bécsbe költözik és egy ideig folytatja irodalmi mködését, de

többé nincs sikere. Folyóiratait : Der Weltmann (1782), Magazin für

Wissenschaften und Literatur (1784), Wiener Epbemeriden (1786)

rövid megjelenés után kénytelen beszüntetni. E vállalatok kudarcza

után lemondva az irodalomról, visszatér hazájába és gyermekei nevelésé-

nek 8 a politikának szenteli magát. Mint politikai személyiség, t. i. Ká-

roly Frigyes badeni rgróf képviselje, jön 1797-ben még egyszer Bécsbe,

a melyet négy év múlva újra elhagy. Ez idtl fogva jószágain él teljes

visszavonultságban egészen haláláig (1836. márcz. 15-ikén), «az iroda-

lomban annyira elfeledve, hogy még életében, 1831-ben a Hausvater-

nek egy kiadása, a mely persze szüléve gyanánt 1738-at idéz, már
1800-ra teszi halálát.. (66. 1.)

Gemmingen fjellemvonása az ers nemzeti érzület, a mely csak-

nem összes irataiban mutatkozik, 6t gyakran zavaros rajongásba, az

úgynevezett Deutschthümelei-be átmegy. A Mannheimer Dramaturgié-

ban is, a színpad feladatának morális hangsúlyozása mellett, egyik vezér-

elve a nemzetiesség követelménye. A nemzetire irányított e törekvése

jelentkezik drámájában is, a melyet egyenesen azon vágya hozott létre,

hogy a Diderot-féle Pere de famille-jel szemben egy a német nemzeti

jelleg bélyegét magán visel színmvet alkosson. Szerznk szerint e

darab háromszori átdolgozásai") mind jobban közelítik meg az ideált.

Azonban ez állítás réezletes bizonyításával, a mely egyedül tanulsá-

gos és bizonyító volna, szintén adós marad, míg egyéb pontokra nézve,

milyenek az eltérések a személyek névjegyzékében, a színi beosztás-

ban, néhány jelenet kihagyása vagy változtatása stb. bven részletez.

Gemmingen darabja mindjárt megjelenése után, még az 1780. év

folyamán több helyen került színre, így Hamburgban, Münchenben, Salz-

burgban, mindenütt a legnagyobb tetszéssel és ettl fogva repertoiron

maradt még századunkban is egészen a húszas évekig, a mihez bizo-

nyára nagy részben az járult, hogy a színészeknek igen hálás szerepeket

nyújt. A kritika is kevés kivétellel nagy elismeréssel fogadta. Kezdetben

szeretik Diderotval párhuzamba állítani, az utóbbinak elnyére ; a ké-

sbbi bírálatok inkább mint eredeti alkotást ítélik meg, különben joggal,

a mint a két darab összehasonlításából kiderül. Gemmingen ha nyert is

némi impulsust Diderottól, de egészen önnálló. Apró reminiscentiákon

kívül a két darab csakis annak a problémának felvetésében egyezik, hogy

a családf mikép viselkedik, fiának nem az atya tetszése szerint való

szerelmi viszonyával szemben. Minden egyéb, a jellemek, cselekvóny,

a motivatio, a bonyodalom, a megoldás, a gondolkodásmód lényegesen

*) Els kiadásai 1780, Mannheiin, Schwan ; ós 1780, München,

Stróbl; az átdolgozott végleges kiadás 1782, Mannheim, Schwan.
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különböz. Diderot egy elmélet megvilágítására írja darabját, a mi drá-

máját tönkre teszi ; Gemraingennél eltérben áll a tárgyi érdek ; kompo-

zicziója, a mese szövése ügyesebb
;
persze stíljében nincs meg a Diderot

eleven, geniális pezsgése, és ha moralizál, sokkal nehézkesebb. Figye-

lemre méltó a megoldásban való eltérés. Diderot D'Orbessonja osak

akkor nem ellenzi többé fia házasságát, midn kisül, hogy Sophie, a

kedves, rangra nézve fiához méltó ; míg Gemmingennek családatyja,

Wodmar, megtudván, hogy fia a szegény leányt, a kit szeret, anyává

tette, maga követeli, hogy fia tegye meg kötelességét és vegye a leányt

nül. Általában igen nagy a különbség a gondolkodásmódban. Diderot

darabja abból a korból való, midn a múlt századi beteges sentimen-

talÍ8mus árja emelkedben volt ; midn Gemmingen a magáét írta, már

leapadt. Az irodalom ekkor a Sturm és Drangból már kifelé gázolt.

E kor utóhatása még ersen látszik a német darabon ; határozottan a

Sturm és Drang, valamint Lessing hatása alatt áll, sokkal inkább, mint

a Dideroté alatt. Ezen eldökre utal a darab stílje, számos motívuma,

mint pl. a rangkülönbség, gyermekgyilkosság (Wagner), a divatos neve-

lés satirizálása (Götz), az individualitás elismerésének követelése, a kon-

venczió és a társadalmi kényszer elleni zúgolódás stb. A darab szemé-

lyei közül Amaldi grófn az Emilia Galotti-féle Orsinának ertlen után-

zása. Több speciális vonás emlékeztet még Mise Sara Sampsonra, Emilia

Galottira s Wertherre.

Flaischler azokkal a darabokkal is foglalkozik, a melyekre Gem-

mingen kihatott. A Hausvaterrel többé-kevésbbé rokonságban álló da-

rabok : Die deutsche Hausmutter (ismeretlen szerztol, Mannheim 1790),

Die deutsche Hausmutter (Sodentl 1797), Die deutsche Hausfrau (Ko-

tzebuetól 1813?), igen lazán: Der Landesvater (Brandestól 1782) és

végre tKabale und Liebe*. Ez utóbbival való egyezést a korabeli bírá-

lók is kiemelték és a párhuzam, melyet vonnak, nem egyszer Gemmin-

gennek kedvez. Gartner Henrik.

J. Methner, Poesie und Prosa, ihre Arten und Formen. Halle

a. S. 1889.

Elszavában a szerz szükségesnek látja indokolni, hogy mvét
kiadta. A költi ós prózai írásmvekrl, úgymond, oly tömérdek könyv

van a német irodalomban, hogy némi bátorság kell hozzá, a könyvek e

tömegét még növelni. Mve azonban nem úgy keletkezett, mint sok e

tárgygyal foglalkozó munka : hogy valaki elolvas tíz könyvet s azokból

megcsinál egy tizenegyediket. Methner munkája eredetileg négy pro-

gramm-értekezés alakjában látott napvilágot, melyek a szerz igazga-

tása alatt álló gneseni gymnasium 1883., 1884., 1886. és 1887. évi

értesítiben jelentek meg. E dolgozatok anyagát pedig nem annyira az

Phüologifti KtalOny. XV. «. 14
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elméleti könyvek, mint inkább a szerznek a tanítás terén egy ember-

ölt alatt szerzett tapasztalatai s önálló foglalkozása a tárgygyal szol-

gáltatták. Nem is akar em a költészettan és rhetorika kimerít kézi-

könyve lenni. Czélja csupán az, hogy azokban, kik ily tárgyak iránt

fogékonysággal birnak, fölébreszsze az ösztönt és kedvet, hogy azokkal

behatóbban foglalkozzanak és azokról gondolkozzanak.

Van aztán a mnek egy aktuális tendentiája is, melyet a szerz

így fejez ki: «Ma, midn a német költészet ismét forrongásban van s

oly annyira különböz törekvések igyekeznek érvényre jutni, talán nem
lesz hiábavaló, mustrálást tartani az eldöktl reánk maradt költi m-
vek felett 8 megállapítani, mik a fényoldalaik, mik a gyöngéik. Mert itt

is áll : Was du ererbt von deinen Vátern hast, Erwirb es, um es zu

besitzen ! Lehet, st biztosra vehet, hogy ebbl az újfajta Sturm und

Drangból idvel a német költészetnek egy új, a megelztl egészen elüt

virágzása fog megszületni, de az új költészetnek, bármennyire más
eszmetartalomtól leszen is áthatva, mégis éppen mivel költészet, alkal-

mazkodnia kell e mvészet örök törvényeihez. Nem kell attól tartanunk,

hogy valaha majd oly id fog jönni, mely Grabbe Gothland-)áX többre

becsülné Goethe Iphigeniá-jánél, oly id, mely semmit sem akar s tud

majd tanulni Lessing igazságszeretetétl és világosságától, Goethe

életbölcsesógétl és kellemétl, Schiller erkölcsi fenköltségétl és mély-

ségétl, oly id, mely elfelejtené, hogy a mvészetek ftörvénye a szép !

»

A könyvben azonban ez a polemikus irányzat nem nyilvánul er-

sebben, a mit bizonyára senki sem fog sajnálni. A szerz fejtegetései

tartalmasságuknál és világosságuknál fogva sokkal meggyzbbek, sem-

hogy szükség volna a a legifjabb Németország* szóvivinek nagyobbára

zavaros elméleteivel hosszasabban foglalkoznia.

Methner, mint elbb idézett szavaiból is kitetszik, nem tartozik

azokhoz, kik a poétikát lehetetlen vagy legalább nem létez tudomány-

nak mondják s értéktelen lomnak tekintik mindazt, a mit eddig a m-
fajoki elméletérl írtak. Az ellenkez véglettl : a merev dogmatismus-

tól szintén távol tudja magát tartani és egészben véve szerencsésen

eltalálja az álláspontot a költészet és próza alkotásainak helyes megíté-

lésére vagy jobban mondva, megmagyarázására. E tekintetben csak az

a kifogás érheti, hogy itt-ott nagyon problematikus érték osztályozá-

sokat állít fel. Egyébként mind az anyag megválasztásában, mind

annak feldolgozásában jó érzék vezette.

Csak nagyjában vázolom a könyv tartalmát. Az els fejezet a

nyelvet tárgyalja, mint az érzelmek és gondolatok kifejezjét. A máso-

dik fejezet a költészet és próza közt mutatkozó különbségeket fejtegeti.

A harmadik fejezet a mvészeti tevékenységrl általában, a negyedik az

egyes mvészetekrl és azok osztályozásáról szól. E négy bevezet feje-
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-zet igazán mintasier módon ismerteti a költi és prózai malkotások

lélektani föltételeit és nyelvi sajátosságait. A következ fejezetek az

4gyes mfajokat veszik sorra : az épost, az epikai-lirai vegyes fajokat,

az epikai alakú tankölteményeket, a lirát és a drámát, s egy fejezet a

verstant tartalmazza. A tanköltészetet nem tekinti Methner külön mfaj-

nak, hanem a szerint, a mint elbeszel, lirai vagy drámai mezben jelenik

meg, e fajokkal együtt tárgyalja.

Annak megvilágítására, hogy az egyes költi fajok ismertetésénél

a szerz mily eljárást követ, azt hiszem, elég lesz, ha az eposról szóló

fejezet tartalmát körvonalozom : Elmondja, hol keresendk a költészet

els csirái s mily viszonyban van a mithos, a monda és állatmese az

eposhoz ; fejtegeti a nép-epos keletkezésére vonatkozó elméleteket

;

ismerteti az epikai tárgyköröket történeti sorrendben
;
jellemzi a külön-

böz korok kedvenoz epikai hseit ; megmutatja, miként válik a mithos

az istenek anthropomorphismusa útján mesévé s mint váltja fel az epost

a népkönyv 8 ezt a regény és novella ; ismerteti a regényköltészetet,

fkép tartalmi szempontból ; majd áttér a meposra, ennek tárgyaira

s fajaira, megemlékezvén az újabb eposi kísérletekrl is. S mindez a 25

lapra terjed fejezetben nemcsak érintve van, hanem elég részletesen

tárgyalva is.

Említettem, hogy Methner kelleténél jobban szereti a mfajok
aprólékos osztályozgatását, a mi egyes helyeken szrszálhasogatóvá

teszi. Semmiesetre sincs helyén egy szélesebb köröknek szánt mben
az epikai és lirai vegyes fajoknak ily felosztása (88. 1.)

:

I. Lirai epika (episohlyrische Dichtungen)

:

1. legenda,

2. a) rege, b) románcz, c) idyll,

3. tanmese ; komikus költemények.

II. Epikai Ura (lyrisch-epische Dichtungen)

:

1. dalolható: ballada,

2. nem dalolható : hangulatkép, allegória.

Mindkét csoportot külön fejezetben tárgyalja a szerz (• Episoh-

lyrische Dichtungen • 62—72. 1., • Lyrisch-epische Dichtungen • 73

—

83. 1.), valamint külön-külön fejezet szól a tanító irányú epikai költemé-

nyekrl (iEpisch-didaktÍ8che Dichtungen* 84—86.) és az epikai alakú

tanköltemónyekrl (iDidaktische Dichtungen in epischer Forrni 87

—

89.). Epikai líra, lírai epika, didaktikai epika, epikai didaktika — ezek

oly tudákos megkülönböztetések, melyek csak nehezítik az áttekintést,

a helyett hogy megkönnyítenék.

Éppily tarthatatlan osztályozást kísérel meg Methner a prózai

mfajoknál. Ezeket így csoportosítja (278. 1.)

:

14*

Digitized byGoogle



212 PETZ GEDEON.

I. Tárgyias próza

:

1. ieíró.

2. elbeszél.

II. Alanyias próza :

1. tanító (gondolatok közlése),

2. levél (érzelmek közlése).

III. Alanyias-tárgyias próza :

1

.

szónoki beszéd,

2. dialóg.

A prózai írásmveknek ez a felosztása szemmelláthatólag a köl-

ti mfajok szokásos osztályozásának mintájára készült, de oly szeren-

csétlenül, hogy bizonyára senkinek sem lesz kedve ezen új felosztás

kedveért elhagyni a régit, mely az írásmveket egyszeren leírókra,,

történetiekre, értekezkre és szónokiakra osztja fel.

E szrszálhasogatások Methner könyvében annál kirívóbbak,

mert egyebekben nem lehet a szerzt pedánssággal vádolni s fejtegetései,

a munka czéljának megfelleg, mindig oly átlátszóak és szabatosak, hogy

bárki megértheti e élvezettel olvashatja. A könyv hibái daczára is

alkalmas arra, hogy az irodalmi termékek iránt érdekldknek biztoe

tájékozást nyujtson s mint oly munka, mely nagyrészt az iskolában

keletkezett s a tanítás közben nyert tapasztalatokon és benyomásokon

épült, az irodalmi tárgyak tanításával foglalkozóknak is ajánlható.

Kelemen Béla.

l>ie letzten Schicksale der Kriiugfoten von F. Braun, St-Petére

-

burg. 1890.

A krimi gótok, a hatalmas és tehetséges gót nép utolsó töredéké-

nek történetérl és nyelvérl Braun Frigyes a fenti czím alatt hosszabb

tanulmányt bocsátott közre.

A taurisi Chersonesus délnyugati részében, a mely az egész kö-

zépkoron át Gothia nevet visel, meghúzódó érdekes néptöredék sorsa

iránt már Leibniz érdekldött (1692), az arra vonatkozó tudományos ku-

tatás azonban csak 1841-ben kezddik (1. Massmann czikkét, Haupt-féle

Zeitschrift f. d. Altertum I. k.), újabban Tomaschek foglalkozott vele rész-

letesen és alaposan (Die Ooten in Taurien 1881 ). Braun az elttünk fekv
dolgozatban összefoglaló képét adja a krimi gótok történetének, kiegé-

szíti — fkép orosz forrásokból — és továbbviszi Tomaschek fejtegeté-

seit. Procopius az els író, a ki bvebben szól ama félsziget gót lakói-

ról ; az adatai kapcsán Braun mindenekeltt arra utal, hogy a krimi

gótok nem azonosak a gót tetraxitákkal, a mint azt másokkal együtt

Tomaschek is hiszi ; a hunok elszakították az utóbbiakat fajrokonaiktól
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* Taman félszigetére szorították ket. Ez id óta a krimi gótok— mint

külön fejedelemség ugyan — mind más meg más népek uralma alatt

állottak. A keletrómai birodalom fönhatóságát a kazárok, majd a nor-

mán rós-törzB felssége váltja fel ; az orosz protectorátus után a kunok,

majd a tatárok s végül a törökök hódoltsága alá kerülnek ; 1475-ben

teljesen megsznik politikai önállóságuk. Fenmaradásuk bizonyítékaira

azóta már csak egyes utazók irataiban akadunk ; mindezek megemlé-

keznek nyelvükrl is, melyet németnek mondanak. Ily adatokat szol-

gáltatnak a régibb utazókon — a XIII. századbeli Ruysbroek, a XIV.

sz. Schildbergeren— kívül a XV. században a velenczei Barbaro, a kinek

német szolgája állítólag minden nehézség nélkül társalgott a gótokkal, a

németalföldi származású Busbeck, a ki a gótok két követével találkozott

Konstantinápolyban s közléseik alapján összeállított egy gót szójegyzé-

ket, a számnevek sorát s feljegyzett egy dalt, melynek nyelvét gótnak

tartotta ; végi megemlékezik a Erim-félsziget «gót gyarmatáról •

1683-ban Kempfer (1. errl Kluge czikkét, Paul és Braune-féle Beitráge

XI, 563). Késbb arra járt utazók már nem tudnak róluk, st vannak

köztük, a kik kételkednek Busbeck szavahihetségében, és századunk

elején némelyek már azt a véleményt koczkáztatják, hogy a krimi gótok

nem egyebek mint •elzött lengyel és magyar zsidók. » Épp e század ele-

jérl van azonban még egy hiteles tanunk, Szesztrenozevics Bogus

metropolita, a ki megemlékezik róluk, igaz hogy már mint tatárokról,

de hozzáteszi, hogy e tatárok nyelve hasonlít a német platt-hoz. Annyi

bizonyos, hogy a gótok utolsó ivadékai már a XVII. század folyamán

eltatárosodtak, azonban megtartották keresztyén hitüket. Braun a szent-

pétervári táborkari levéltárban tett kutatásai alapján minden kétséget

kizárólag kimutatja, hogy az 1778-ban Oroszországba, az azovi tenger

mellékeire kivándorolt keresztyén tatárok dpen ama krimi gótok egyenes

utódai voltak s bizonyára jogosult az a feltevés, hogy a kivándorlók, a

kik a kimutatások szerint magukkal vitték templomi kincseiket is,

megriztek egyes tárgyakat, esetleg kéziratokat is a gót korszakból,

mint a hogy másrészt a krimi gótok régi területén is, a hol pl. egy falu

sírkertjének még mindig tgót temet* a neve, ásatások útján valószí-

nleg rá lehetne még akadni a gótok történeti nyomaira.

Braun munkájának egy külön fejezete a krimi gótok nyelvérl szól.

Ereszben fforrásunk Busbecknek ismeretes szógyjteménye (1562),

mely többször volt már nyelvészeti kutatás tárgya. Braun a Busbeck

közölte állítólag gót nyelv dalra nézve (melybl Mannhardt már ger-

mán mythologiai alakok neveit olvasta ki), Radloff fejtegetéseire támasz

kodva megersíti Euun Géza grófnak már régebben nyilvánított ama

nézetét, hogy e dal nem is gót, hanem — török nyelven van írva (v. ö.

Oodex Cumaniciis, Budapest 1880 p. 243). Busbeck krimi-gót szójegyzéke
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azonban magában is érdekes világot vet Wulfila nyelvének továbbfejl-

désére. Az adatok megítélésében persze a legnagyobb óvatossággal kell

eljárnunk : nézetem szerint Braun sem járt el eléggé szigorú kritikával

egyes következtetéseiben. így az e : i és u ; o hangok váltakozása, a

miben a Busbeck-féle szavak közelebb állanak a német hangállapothoz

mint a "Wulfila-féle góthoz (v. ö. krimi-gót' reghen, ném. Regen, Wulf.

rign ; kr. g. schwester, W. swistar, — ellenben kr. g. singhen, ném. singen

;

kr. g. Winsch, ném. Wind ; és kr. g. brunna, ném. Brunnen, — ellenben

kr. g. boga, ném. Bogén, Wulf. *buga) nézetem szerint onnan magyará-

zandó, hogy Busbeok a hangok leírásában befolyásoltatta magát az

eltte ismeretes német szók alakja által s nagyon merésznek tartom

pusztán az efféle adatokból azt következtetni, hogy «a krimi gót nyelv

aWulfíláénál régibb hangfokot rzött megi (Braun 62. 1.). A krimi -

gót fyder számnév pedig a töbeli i-hangra nézve épen közelebb áll a g.

fidwr-hoz mint a német nyelv megfelel alakjához, mely egy germ.

*fedur, *feyur folytatása. — Az *-nek í-vé, az o-nak w-vá válását azon-

ban (W. ména, kr. g, mine hold ; W. stóls, kr. g. stul szók) igenis elhi-

hetjük, e hangváltozással már a Wulfila-féle bibliafordítás szövegében

is (fleg a Lukács-evangéliumban) találkozunk. — A consonansváltozá-

sok közül legérdekesebb és kétségbe nem vonható a gót sk-n&k az azo-

nos német hangéval párhuzamos elváltozása sch-sé (Busbecknél nemcsak

a schwester szóban, a hol a német alak okozhatta volna a kezdhang ilye-

tén írását, hanem a schwalth cmorsi szóban is, v. ö. g. swiltan meghalni).

A goltz, tzo stb. szókban a tz valószínleg csak a régi interdentalis spi-

ráns megjelölése akar lenni, nem új hang (affricata), a mint Braun hiszL

A nom. sing. a-je a krimi gótban úgy látszik már elenyészett (stul, tag,

mngart). Megjegyzem, hogy Sievers legújabban is (Paul-fóle Grundriss

der germ. Philologie I, 416) a nominativusi s megmaradására követ-

keztet a Busbeck-féle wint[s]ch szél (Wulf. *winds),)
l
bar[d]s szakáll (W.

Hards, vagy n-t barda ?),fers férfi (*waírs, Wulfilánál wavr), üUsch

•vivus sive sanusi (W. háils üdv) alakokból, — csakhogy az els három

szóban vagy a Busbeok- vagy a Wulfila-féle alakon kell változtatnunk,

hogy a szókat teljes párhuzamba állíthassuk, az ieltsch melléknév pedig

nem lehet a háils fnév egyenes megfelelje, ez utóbbit Busbeok külön

említi 1 s nélkül (iel • vitai) ; amaz valószínleg egy *hailisks-{é\e alakból

való és a tsch < sk.

Braun könyve érdekes adalékokat nyújt a harczias gót népfaj

ivadékai tragikus sorsának ismeretéhez és némely nem csekély fontos-

ságú nyelvtudományi kérdés felderítéséhez. Tanulmányának majd min-

den lapja bizonyságot tesz arról a szeretetrl és lelkesedésrl, melylyel

tárgya iránt viselkedik. E lelkesedésnek legékesebben szóló tanúsága,

azután a szerznek az az elhatározása, hogy magán a helyszínén, a-
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Erim-félszigeten folytatja tudományos vizsgálódásait. Hogy e kutatásait

siker koronázza, az nemcsak a régi jó barátnak, hanem a tudomány
érdekét szívén visel szaktársnak is szinte kívánsága.

Dr. Petz Gedeon.

VEGYESEK.

— Schiller mint dramaturg. Ily czímmel (Schiller als Dramaturg.

Beitrage zur deutschen Literaturgeschichte des XYI1L Jhts. von Albert Kóster,

Berlin 1891. 343 1.) igen érdekes és értékes könyv jelent meg, melynek

f-, csaknem egyetlen hibája a czíme, melynek helytelenségét a szerz is

belátja és «kényelmes rövidségével • kimenti. Schiller ugyanis egyetlen egy-

szer volt igazán dramaturg, t. i. 1 783-ban Mannheimban, s így az olvasó azt

hiszi, hogy a jeles költnek e korszakabeli mködése teszi könyvünk tárgyát

Pedig errl szerznk csak a bevezetésben szól igen röviden ; ellenben behatóan

és igen tanulságosan tárgyalja Schillernek a weimari szinpad számára készített

legfontosabb fordításait és átdolgozásait. Ezek : Macbeth, Bölcs Náthán,

Túrandót, Phádra. És a szerz nem elégszik meg azzal, hogy Schiller el-

járását az eredetiekkel szemben pontosan kimutassa és megbírálja; hanem
terjedelmesen tárgyalja a kérdéses színmüvek eredetiéit és azoknak összes

német (st eshetleg még külföldi) átdolgozásait és fordításait is, úgy hogy e

könyv igen fontos adalék els sorban Shakespeare, Gozzi és Racine jellem-

zéséhez, azután a mfordítás és a szinügy egyetemes történetéhez. h.

— Hermáim ós Dorothea színhelyét Huther (Zeitschr. für den

deutschen Unterricht II. 73.) Artern thüringiai kis városkában vélte fel-

ismerhetni, mivel e helynek fekvése és jellemz elemei feltnen hason-

lítanak a Goethe eposzában föltételezettekhez ; mivel a költ nagyatyja

Arternbi való volt és Goethe maga is valószínen (?) többször járt itt;

mivel itt egy «arany oroszlányhoz • czimzett vendégfogadó és egy • angyal-

patikai van. E föltevéssel szemben kimutatja Linsenbarth (a kreuznachi

gymnasium 1889-iki értesítjében), hogy Goethe valószínen soha sem volt

Arternben; hogy e városka fekvése stb. egyáltalában nem oly jellemz,

hogy számos egyéb német városénál jobban hasonlítana az eposzban föl-

tételezett helységhez ; hogy az említett gyógyszertár és vendégfogadó csak

1810 után vették föl czimerül az arany oroszlánt és az angyalt, miután

az a vélemény kezdett elterjedni, hogy Goethe talán Arternt rajzolta

szép mvében. Egyáltalában nem valószín, hogy Goethe egy bizonyos vá-

rost rajzolt mvében, az pedig kétségbevonhatatlan, hogy a Hermann és

Dorothea színhelyét a Rajnához közel képzelte, úgy hogy thüringiai hely-

ség egyáltalában nem jöhet szóba. h.

— Az albán nyelv etymologiai szótára jelent meg Meyer

Gusztáv jeles gráczi nyelvésztl (Strassburg, 1891. Trübner, XV, 526 1.),
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ki már évek óta behatóan foglalkozik e keveset ismert és tárgyalt indo-

germán nyelvvel, melyet nemcsak a rendelkezésre álló összes (persze nem
nagy számú) irodalmi emlékekbl, hanem Török- és Görögországban, va-

lamint déli Olaszországban és Siciliában tett ismételt utazásai alkalmával

a hely színén is alapos tanulmányai tárgyává tett. Könyvében 5140 albán

szó van tárgyalva, melyek közül, szerz fejtegetései szerint, 1430 szó ro-

mán, 1180 török, 840 új görög, 540 szláv eredet és csupán 400 származik

a régi indogermán szókincsbl; 730 szó eddigelé egyáltalában nem volt

megfejthet. Ez adatok is igazolják az albán nyelvrl, fkép Miklósién

kutatásai alapján elterjedt véleményt, mely szerint e nyelvet tekintik a

keveréknyelv valóságos ideáljának. — Az albán nyelv mellett az indoger-

mán családnak legkevósbbé ismert ága az örmény nyelv, melylyel Bugge

Sophus christianiai tanárnak legújabb tanulmánya foglalkozik: Etruskisch

und Armenixch (Christiania, 1890. XVIII, 171. 1.) Bugge az etruszk nyelvet

akarja az örmény nyelv segítségével, azaz az egyik talányt a másikkal

megfejteni, a mi eleve is kevés sikerrel kecsegtet kísérlet. A Lik Central-

blatt bírálója csakugyan teljesen eltévesztettnek tekinti is a jeles nyelvész-

nek e tanulmányát, melynek fhibáját egyebek mellett abban találja, hogy

Bugge minden aggály nélkül egybeveti az etruszk és örmény szókat, da-

czára annak, hogy a legtöbb etruszk szónak jelentését nem ismerjük s így

e nyelvre nézve a tudományos összehasonlításnak egyik nélkülözhetetlen

elemével nem rendelkezünk. A bíráló abban sem ért egyet Buggével, hogy

ez az etruszk nyelvet elsatnyult, úgy szólván modern nyelvnek tekinti s

azért a reánk maradt etruszk szókat legtöbbször valamely modern-örmény

nyelvjárás anyagával törekszik megmagyarázni. Az etruszk nyelv Bugge

ezen tanulmánya után is rejtvény marad, melyet a rendelkezésünkre álló

eszközökkel bajosan fogunk valaha igazán megfejthetni. h.

— A drámai hármas egység eredetét és történeti fejldését gaz-

dag anyag alapján kitnen tárgyalja Ottó Bikhárd a Jean de Mairet • &'/-

vanire* ez. pásztorjátékának új kiadásához (Bamberg, 1890) csatolt, közel

száz lapra terjed rendkívül tanulságos bevezetésben. Egyelre csak a leg-

fontosabb adatok kiemelésére szorítkozom. A hármas egység elmélete

(melyrl tudvalevleg Aristoteles nem tud, ki csupán a cselekvény egysé-

gét tanítja, az idre vonatkozólag csak annyit jegyez meg, hogy a dráma-

írók szeretik az oly cselekvényeket feldolgozni, melyek a napnak egy for-

gása alatt vagy nem sokkal hosszabb id alatt lefolynak, — a hely egységét

pedig meg sem említi) olasz eredet s teljességében elször Castelvetro

Aristoteles-fordításában (Bécs 1570, Basel 1576 és 1582, st még Milano

1831 is I) található. Castelvetro a fordításához csatolt magyarázatokban meg-

követeli, 1. hogy a cselekvónyhez semmiféle epizód ne járuljon (ez is

ellenkezik Aristoteles tanával) ; 2. hogy a cselekvény tizenkét óra alatt

lefolyjon; 3. hogy a színhely az egész darabon keresztül változatlan ma-
radjon. Ez elméletet az olasz tudósok és a renaissance szellemében író

költk magukévá tették, — a kik ellene szegültek s nem akarták a görög

tragédiát kizárólagos mintának elismerni, azokat «indotti poetii (tanulatlan

költk) elnevezéssel bélyegezték. De a tanult költk sem vették a hely
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-egységét egészen szigorúan, az id egységét pedig kétszer tizenkét órára

terjesztették ki, st még azt is megengedték, hogy e kétszeres tizenkét óra

közé egy éjjel essék, a mivel természetesen harminczhat órára terjesztették

ki az id egységét. A franczia poétika legbefolyásosabb dictatora, Scaliger,

kinek nagy mve (Foetices libri sejteni, Lyon 1561) a XVII. század elejéig

dönt befolyással volt, nem követeli a hely egységét, csak korlátozni kí-

vánja a színhely gyakori változását; ellenben az idre vonatkozólag aján-

latosnak tartja a cselekvénynek hat, legfeljebb nyolcz óra alatt való le-

folyását. A franczia classicus iskola feje, Jodelle (CUopátre 1552), szigorúan

megköveteli a tizenkét órai idt, míg Bonsard, korának legtekintélyesebb

theoretikusa, megengedi, hogy a cselekvény huszonnégy órát vegyen

igénybe. E sokaktól megtámadott és kigúnyolt elméletek azonban csak a

XVI. század végén jutottak Francziaországban igazán nagyobb érvényre,

midn az olasz pásztori költészet nagyobb szabású befolyást kezdett gya-

korolni. Ehhez járult Heinsius Dániel Aristoteles-magyarázata és a tragé-

diáról írt könyve (De tragica constitutione liber, 1611), melyben e hires

németalföldi tudós és költ a hármas egységet szigorúan megköveteli.

De még most is számosan akadtak Francziaországban, kik e szabályokról

hallani sem akartak, pl. Larivey Péter, Moliérenek egyik elzje, és Ogier

Ferencz, ki még 1628-ban is arra hivatkozott, hogy az « Antigoné » cselek-

vénye két napig tart, — míg Hardy Sándor, korának legtermékenyebb

drámaírója, nagyszámú darabjaiban nemcsak az id- és hely-, de még a

cselekvény egységével sem tördik. Nagyobb tekintélyt szerzett a hármas

egység törvényének Jean de Mairet, ki «Silvanire» ez. pásztordrámájához

(Paris 1631) terjedelmes dramaturgiai bevezetést írt, melyben e törvényt

kifejti (az idre nézve 24 órát állapítva meg), — de általánosan érvényvé

még most sem lett s az ellenzék még most sem hallgatott el. Erélyesen nyi-

latkozott e törvény ellen Mairet legnagyobb kortársa, Corneille Péter is, ki

három évvel a tSilvanire* megjelenése után adta ki «La veuve» ez. víg-

játékát, melynek elszavában az id és hely egységét is tárgyalja. Az elbbire

nézve elégségesnek mondja, ha minden egyes felvonás egy-egy napig tart,

a hely egysége ellen pedig nem talál vétséget, ha a cselekvény szín-

helye nem nagyobb, mint az a város, melyben a cselekvény lefolyik, tehát

mint pl. Paris. Csak a iCid» megjelenése után (1636) megindult vita folya-

mában közeledik Corneille mind jobban a hármas egység törvényéhez,

melynek inkább az elméletben, mint a gyakorlatban lesz lelkes védjévé.

De 1636 után is még a Corneille ellenesei sem mind e törvén}- védi, st
pl. a nagy író legszenvedélyesebb ellensége, Georges de Scudéry (a Madeleine

testvére), nem pártolja az úgynevezett Aristoteles-féle törvényt, melyet

még 1635-ben is nevetségessé tett volt. £ rövid áttekintés kétségtelenné

teszi, hogy a hármas egység szabályát nem a franczia nemzeti szellem,

nem is annyira Bichelieu zsarnoksága vagy az Akadémia korlátoltsága,

hanem els sorban Corneille férfíatlan gyöngesége és félénksége emelték

szent törvénynyé, mely azután a franczia irodalom rendkívüli tekintélyénél

-és befolyásánál fogva egész Európában uralkodóvá lett. h.
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Okító Könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. Budapest, Franklin-t. 1890.
(16-r.) Legújahb' füzetei

:

273. sz. Sarui György. Indiána. Francziából Récsi Emil. (408 1.) 80 kr.

277. • Gyulai Pál. Arany János. Emlékbeszód. (56 1.) 20 kr.

278. « B'arsi József. Utazás ismeretlen állomás felé. 1849—1856. (414 1.)

8" kr.

279. « Dumas Sándor. A Saint-cyri kisasszonyok. Vfgj. 5 felv. Francziá-
ból ford. Fái J. Béla. (33 1.) 30 kr.

280. « Csiky Gergely. A szokoli uraság két leánya. Elbeszélés. (112 1.)

30 kr.

281. « Szász Károly. Horatius. Élet- és jellemrajz (131 L) 30 kr.

282. « Peard Frances Mary. Moily mama. Regény. Angolból fordította

Sz. E. (262 1.) 40 kr.

283. « Kis János Buperintendens emlékezései életébl. Maga által fel-

jegyezve. 2. kiadás. (702 1.) 1 frt 20 kr..

284. « Csiky Gergely. A nagyratermett. Vígj. 3 felv. (175 1.) 40 kr.

Ovidius Naso mveibl való szemelvények. A IV. és V. osztályban
használt anthologiák és olvasókönyvek alapján. Ford. és magy. Kapossy
Luczián. III. füz. (Szemelvények a keservekbl, a naptárból, a pontusi
levelekbl, a szerelmi dalokból.) (Tanulók könyvtára. 53. füzet.) Pozsony,
Stampfel K. 1890. (16-r. 129—192 1.) 30 kr.

Szamosi János. Latin olvasókönyv a gymnasiumok I. és II. osztálya

számára. 2. kiad. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 160 1.) 1 frt..

Szamosi János. Görög nyelvtan gymnasiumok számara. 3. rövidített

kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 299 1.) 1 frt 50 kr.

Szana Tamás. Petfinó, Szendrey Júlia. Budapest, Grill, 1891. (8-r.

238 1.) 4 frt 50 kr.

Szemerei Szemere Pál munkái. Születése százados emlékünnepének
alkalmából közrebocsátja a Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Szvorónyi József.

I—IH. köt. Budapest. Franklin-t. 1890. (8-r. 294, 325, 449 1.) 6 frt.

Szerele?fihegyi Tivadar. Praeparatio Livius XXI—XXII. könyvéhez.
I. II. füz. XXI. könyv. 1—52. fejezet. (Latin prasparatiók I. VI. füzet.)

Budapest, Singer és Wolfner, 1890. (8-r. 112 1) Egy füzet 30 kr.

Szilaxi Móricz. Praeparatio Horatius válogatott ódáihoz. I. füz. Od. I.

1. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 14. 18. 19. 20. 22. 24. 31. 35. IL 1. 3. 6. II. füzet.

Od. II. 6. 7. 10. 14. 15. 17. III. 1. 2. 3. 4. 9. 13. 16. 23. 24. 28. (Latin
pneparatiók 3. 4. füz.) Budapest, Singer ós Wolfner, 1890. (8-r. 96 1.) Egy
füzet 30 kr.

Tacitus évkönyvei (Annales) III. füzet. I—II. 42. fej. Ford. és magy.
Fodor Gyula. (Tanulók könyvtára 55. füz.) Pozsony, Stampfel K. 1890.

(16-r. 129—192 1.) 30 kr.

Tipray János. Magyar-német és német-magyar zsebszótár. Budapest,
Franklin-t. 1890. (16-r. 258 1.) 1 frt 40 kr.

Tomor Fer. ós Váradi Ant. Magyar olvasókönyv a középiskolák
I. osztálya számára. 7. változatlan kiadás. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r.

X. 200 1.) 90 kr.

Tóth György. Praeparatio Vergilius VI. énekéhez. I. füz. VI. 1—337. v.

II. füz. V. é. 337—752. v. (Latin prseparatiók 2. 5. füz.). Budapest, Singer
és Wolfner, 1890. (8-r. 96 1.) Egy füzet 30 kr.

P. Yergilii Maronis Aeneidos libri XII. Bevezetéssel ós magyaráza-
tokkal ellátta Pirchala Imre. 2. kiad. I. köt. I—VI. ének. Budapest, Eg-
genberger, 1890. (8-r. 171 1.) 70 kr.
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Philologiai programmok 1889/189C

Albrecht János. A franozia nyelv tanítása a gymnasiumban. (Pozso-
nyi kath. fgymn. 1—21. 1.)

B. Balogh Szilárd. A rómaiak kegyes házi istenei. (Debreozeni kath.
algymn. 3—43! L)

Bánfi Zsigmond. Alceste és a mizantropia. (Budapesti II. ker. áll.

reálisk. 3—21. i)

Barla Kálmán és Paulay Ödön. A magyar nemzeti irodalomtörténe-
lem rendszeres áttekintése. (Jászberényi kath. fgymn. 1—38. 1.)

Bárseanu, A. Cinci-deci de colinde, adnnate de scolarí dela scólele

medií románé din Braaovü sub conducerea lui —. (Brassói rum. felsbb
isk. 3—38. 1.)

Bloch Mózes. A mozaiko-talmudikus örökösödési jog. (Budapesti orsz.

rabbiképz int. 1— 64. 1.)

Bódiss Jusztin. Észrevételek a latin nyelv tanítására vonatkazólag a
harmadik osztályban. (Kszegi gymn. 3—50. 1.)

Borsos István. Az areopag eredete és szerepe az athensei államban
Perikies koráig. (Pápai ref. fiskola 27. 1.)

Briebrecher Rudolf. Der mutinensiscbe Erieg. (Fels-lövi ág. ev. tan-
intézetek 3—24. 1.)

Burián János. Livins phraseologiája XXI. és XXII. könyvében.
(Losonczi áll. fgymn. 3—38. 1.)

Czapáry László. Makári György egri író. (1798—1857.) Egri ciszt. r.

kath. fgymn 3—42. 1.

Czirbusz Géza. Goethe Hermann und Dorothea-jának tartalmi fejte-

getése a VII. osztályban. (Kolozsvári kath. fgymn. 1— 15. 1.)

Daichendt Gottfried. Die Lecttire des Cornelius Nepos mit Bezúg
auf die Gharakterbildung der SchtÜer. (Beszterczei ev. fgymn. 3—41. 1.)

fejér Adorján. Horatius hatásának nyomai a magyar klasszikus kor
költészetében. (Bajai fgymn. 1—29. 1.)

Ferenczy Alajos. Útmutató tanítványaimnak szünidei olvasgatásra.

(Zentai közs. gymnas. 3—19. 1.)

Fröhlwh Róbert. Herodotos keleti útja. (Budapesti ág. ev. fgymn.
1—30. 1.)

Gartner Henrik. A német polg. dráma eredete. (Nagyváradi föreálisk.

5—19. 1.)

Gellért Jen. Ney Ferencz emlékezete. (Budapasti IV. ker. föreálisk.

3—30. 1.)

Greksa Kázmér . A Zrinyiász és viszonya Tasso-, Vergilius-, Homeros-
és Istvánffyhoz. (Székesfehérvári kath. fgymn. 3—158. 1.)

Gyrik Márton. Sohimkoianum. VI. közi. Római érmek. (Pozsonyi

ág. ev. lyceum. 1—110. 1.)

Háhn Adolf. Schiller Telijérl. (Székesfehérvári áll. freál. 3—13. 1.)

Homeros Odysseája. I. ének. Ford. Kutrucz Dezs. (Pozsonyi kath.

fgymn.)
Jurkovich Emil. A rómaiak mezgazdasága. (Beszterczebányai kath.

fgymn. 1—43. 1.)

Kapás AuréL Néhány szó Simái « Mesterséges Ravaszsági ezimü
vígjátékáról. (S.-A.-Újhelyi kath. gymn. 3—18. 1.)

Király Pál. Mioia (Veozel) rövid ismertetése. (Dévai freáliskola.

3-20. L)

Kovács Antal. A magyar nép érzelem- és kedélyvilága dalaiban.

(Kecskeméti fgymn. 3—56. 1.)

Kovács Dániel. Herodotos szerepe a vallás-erkölcsi nevelésben. (Szé-

kely-udvarhelyi ref. coll. 16—26. 1.)

Macska Lajos. Erdélyi János mint kritikus és philosophus. (Podolini

kath. algymn. 3—41. L)
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Majoron József. Az írásjelek használata. (Veszprémi kath. fgymn.
3—39. 1.)

Mészáros F. Demosthenes. (M. -szigeti kegyesr. gymn. 3—20. 1.)

Nagy Ferenez. Ilosvai-Arany Toldija. Népszer ismertetés. (Kecs-
keméti ref. fgymn.)

A nagybecskereki k. fgymnasiumban 1889—90. tanévben iskolai

használatra elfogadott nyelvtani és mennyiségtani megnevezések. (Nagybecske-
reki fgymn. 3—53. 1.)

Nikolies Ignácz. Az amphitheatrum és az amphitheatralis játékok.
(Budapesti II. ker. fgymn. 3—21. 1.)

Paresetich Vincze. Harcz az ikes igékért. (Újvidéki kath. magyar f-
gymn. 3—31. 1.)

Pausinger Sándor. A német fnevek ejtegetéséhez. (Kolozsvári polg.
fiúiskola.)

Perényi Adolf. Egy kis leczke a nyelvtanból. (Temesvári föreálisk.)

Porubszlri Pál. Szintigyi viszonyaink Bessenyei koráig. (Nyíregyházi
ág. fgymn.)

Rwhter László. Chateaubriand. (Nyitrai fgymn. 3—30. 1.)

Románecz Mihály. A szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben.
(Pancsovai áll. fgymn. 3—24. 1.)

Hupp Kornél. A magyar Mária-hymnusok. (Keszthelyi kath. gymn.
3—38 1,)

Schmidt Attila. A latin nyelv a reáliskolában. (Kassai freáliskola
10—14. 1.)

Schuber Mátyás. Trópusok és figurák. (Kozsnyói ág. ev. fgymn.
3—20. 1.)

Stark Vilmos. Az ének és zene fontossága a nnevelésben. (Brassói

polg. leányisk. 3—13. 1.)

Szabó Szilveszter. A rabszolgaság az ókorban s különösen a rómaiak-
nál. (Esztergomi fgymn. 3—54. 1.)

Szalay Gyula. A magyar nyelv rokonai. (Lévai k. rend fgymn.
2—42. 1.)

Takáts Sándor. Péteri Takáts József. (Bud apesti kegy. r gymnasium.
1— 165. 1. Különnyomatban is.)

Télmányi Emil. Vonások a görög eposzok küls kultúrájának meg-
értetéséhez. (Aradi fgymn. 1—28. 1.)

Theiss Johann. Der Lateinunterricht an unsern Gymnasien mit
besonderer Berücksichtigung der Anfangsklasse. II. Theil. (Medgyesi ev.

gymn. 3—35. 1.)

Thúry József, ösköltészetünk. (Halasi helv. hitv. fgymnasium.)
Újvári Béla. A XIX. század franczia költészetének alapveti. (La-

martine, Victor Hugó.) (Soproni áll. föreálisk. 3— 38. 1.)

Váezy János. Kazinczy Ferenez mint epistolograph. (László-féle in-

tézet. 7—14. 1.)

Vafjú János. Az ó-classicai irodalmak mveldóstörténeti hatása és
szerepe a középiskolában. (Szegedi fgymn. 3—30. 1.)

Viciu A. Din vocalismulu limbei románé. (Balázsfalvi rumén felsbb
gymn. 17. 1.)

Vojtás Mátyás. A lengyel nép smondái. (Selmeczbányai kath. gymn.
3—23. 1.)

Zlamál Aqost. Pythagoras és szövetkezete. (Gyulafehérvári r. kath.
fgymn. 3—53. 1.)

Zlinszhf Aladár, dr. « Szondi két apródjai az iskolában. (Zomboii
áll. fgymn. 3—32. 1.)
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Válasz dr. Csengeri János úrnak.

Aeneieem bírálatára nem azért felelek, hogy védekezzem; a hiba

hiba marad, akár kíméletesen, akár élesen vagy épen malitiose mntattassék

ki ; csak némely pontokra akarom magamat kimagyarázni s egy-két meg-

jegyzésnek az élét megtompítani. Valeant, quantum valere possont.

Bíráló sablonszer bevezetése után mindjárt a reticenUa figurájával

él, azaz, hogy nem ad számot arról, mily hatással volt reá az egész: tU

maiora legentibus cogitanda relinquantur ; várjuk be hát a végét, ha vájjon

kétségbe fog-e hagyni bennünket felöle.

Kezdi az els énekkel, nem is tartja szükségesnek tovább menni;

itt mindjárt az els versen felakad, rossznak találja, én pedig, ha tehetném

is, még akkor se változtatnék rajta. — Az avidus colonus : telhetetlen fbld-

mível se tetszik neki, inkább a kapzsi szót találja helyénvalónak; erre

megfelel egy kis anekdota. — Gratuláltak egy jómódú gazdának ismersei

tele csrjéhez és tele pinozéjéhez ; az csak sopánkodott: «De mák nem
termett!* Kapzsi volt-e vagy telhetetlen? — Kedvelt m a gazda kezén,

nem azt teszi-e, hogy olvassa a müvet, vagy talán csak azt, hogy kezében

tartja ? — Riadalmas harozokról s a vitézrl énekelek ; ez a kezdet csak

így van jól magyarul; én is Harczokat és férfit írtam, de hivatalos bírá-

lóm, Szarvas, megrovása szerint férfit énekelni nem lehet, az a nével pedig

okvetetlen szükséges a reá következ ki miatt ; igaza volt, s a szerint javí-

tottam meg. — Égi hatalmak: igenis; különösön Aeolus és Juturna, úgy-

szinte Iris és Allecto is, istenségek, s a bsz Junónak készséges boszú-

eszközei. — A memorem: kiszorult, igaz, de magától értetik. — Isteneket

Latiumba hozott: úgy értend, hogy új isteneket, új cultust hozott Italiába,

a miket ott elbb nem ismertek. — Dics Rómának bástyái eredtek : bíráló

szerint az eredtek által a kifejezés prózává lett lapítva; beh szép is volna

Vergilius ünnepies rövidsége a magyarban ige nélkül! egy délczeg paripa

tbül levágott farkkal. — Add múzsám okait : mi komázás van ebben ? ha

valaki felfohászkodik : Uram ! Teremtm ! komázik-e az istennel ? vagy így

sóhajtson: Úr! Teremt! — Regina deum, Fényes Olymp úrnje — Juno.

Kérdi bíráló, mi igazolja az ily eltérést és szükségtelen pompázást V Az,

hogy egyértelm és nem ront; más a hiábavaló pompázás, sokat hozhat-

nék én fel bíráló fordításaiból, de csak egyet mutatok be magyar ( atul-

/ujából (L Pelexis és Thetis lakodalma 22. 23. v.), a hol egy szó : Heroes

így van adva: Oh hós fiuk! Haza-edzette bajnokok ti, s mi lett a követke-

zése? az, hogy az hona mater! egészen kimaradt. — Több apróságot,

valóságos zabhegyezéseket mellzve, áttérek a fontosabb rosszallásokra.

Progeniem sed enim Troiano a sanguine duci Audierat : Mert hallá ... a

gondolat menete ez : Juno már Karthágó alapításakor kedvelt punjait

*) £ rovat tartalmáért nem vállalunk felelsséget. Szerk.
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akarta a népek arává tenni, miért? azért, mert hallotta, hogy Karthágó

elpusztításával a gylölt tros fajra száll a világ uralma ; ettl féltében üldö-

zbe vette ket stb. Rendén van ez így, nem szükség beleokoskodni: de

félt; a sed e helyen csak cfieville a metrum miatt; míg az Id metuens

nagyon világosan kifejezi Juno félelmét, de Vergilröl se lehet feltenni,

hogy öt sorban akár occulte, akár aperte ismételje magát. — Már a spretae

iniuria formse méltán kifogásolható, de mit tegyen a fordító egy oly lénye-

gesen szükséges szóval, mint megvetett, mely hexameterben versu dicere non

est (Hor. V. Sat. 87. v.J — Aeohis erre viszont stb. biráló itt öt verset

idéz s mesterségesen kikerekített hexameterekrl szól ; úgy van, a kerekes

kerekét kereken kerekíti kerekre ; vagy tán az a bökken, hogy üdvlako-

mát írtam a mennyei tor helyett, a mi igen csinosan beillett volna a

versbe ; de a tor csak alkalmi vendégség, Aeolusnak pedig rendes helye

volt az istenek asztalánál; vagy tán nyomorék ez a vers: És a vihar hogy

hódol nékem urának ? Ugyan mivel épebb bírálónak e verse : Drága étek

volt fel azon halmozva temérdek fi. P. és Th. lak. 306. v.J. — Hullámokat

znek a parthoz : vastos fluctus ; a magyarban a vastos kimaradt ; hát hiba,

de tán mégsem oly nagy, mint a hogy bíráló megfosztja Thetist tündéri

szépségétl: pulcherríma Neptunine, s csak annyit mond, a szép Thetis,

mintha mondaná: a szép czukrászleány (U. o. 29. v.). — Azután felsál -

langozásról beszél e versnél: Hirtelen a tengert komor éj gyászleple borítja:

Fonto nox incubat atra s hozzáteszi : kár Vergiliust így javítani ! Én kitör-

löm a Vergilius nevét, s a Catullusét írom helyébe, hozzá téve : kár e nagy

klasszikust úgy marczangolni, mint a hogy fordítója bánik vele ; lássuk

!

Saepe páter Divum Consjmrit terra centum procurrere currus, bíráló így adja

:

Az Úr is gyakorta Nézte mint hull áldozatul száz bika le sorba. Tehát nála

a centum currus = száz bika, s a kocsik robogása — hecatombe ! (U. o.

389. 390.). Fábul vaskarika. — Kárhoztatja az efféle szavakat: mülapok,

dísztemplom, fénykapu, de van-e ok reá? E szavak nem fülsértk, össze-

tételük nem szabálytalan, hiszen van díszruha, dísztér, fénymáz, fénybogár,

st egy helység neve Fényszaru ; fegyelem, megidéz, méltó felháborodás,

kötelem, szinte bátran használhatók versben úgy, mint prózában, s éppen

nem kirívók; fgondom az volt, hogy trivialitásba ne essem, mint a hogy

beleesett biráló Catuüus magasztos poémájában (Peleus és Thetis lako-

dalma) Hejjehujjás sokaság : laetans coetus (34. v.). Fennhéjázó Mins =
magnanimus Mins (85. v.) Csingilingi érczlemezzel = tereti tenues tánnüus

aere (264. v.). — Hát az ilyenek: vm, vn, mindjárást, örökkétig, tésis

stb. nem kirívóbbak- e, mint az én helyén kívüli ékesszólásaim ?

A summa fastvjiák közt els : Tündérek hajléka ez itt, hol semmi
kifáradt gálya ki nem köthet, nem vág be fogával a horgony. Kérdi bi-

ráló, ha ott nem köthet ki, hogy van, hogy Aeneas hajói könny szerrel

bejutnak a révbe ? (NB. nem volt ott rév, csak sziklapart). Hát igen egy-

szeren ngy, hogy a hajók beeveztek az öbölbe, s ott kikötés vagy hor-

gonyvetés nélkül a csendes víz partjához állottak. — Jön az ob Italiam :

nálam az ob kimaradt; bizonyára jobb lett volna így írnom: hogy ezernyi

veszély s baj után is Zárva Itália miatt az egész föld színe elöttök; d«

eléggé ismeretes a fátum, hogy egyedül Itália volt a trójaiak igéretfolde,
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* tg? e£7 ki8 csorbával meg-megállhat a vers a miatt nélkül is. — Ezután
bíráló ismét komázásról beszél e versnél : ajkira csókokat ad, s így vigasz-

talja leányát; hát a nata nem leánya Jupiternek? vagy helyesebb lett

volna, ha írom : s így vigasztalja a leányt. — Most következnek a hattyúk,

a tudós interpresek fejtör csimbókja; én így értem: A mint Aeneas a

partra lép, Venus az erd szilán elébe kerül, s onnan megmutatja fiának az

elzavart, de visszatér (reduces) hattyúkat; természetesen a tengerpartra,

mert a hattyúk nem erdei madarak, ezt tehát láthatták, azt is a mi tör-

ténik a parti távolban; azok, a melyek alászálltokban szemeik ell eltn-

tek, bizonyára valamely tisztáson elhelyezkedtek, a melyek pedig még a

légben keringenek (ludunt), az elbbieket követni látszanak; arra, Pirchala

és bíráló szerint, nem volt szükség, hogy nyakukat nyújtogassák, úgyis

kinyújtott nyakkal repülnek, jobban ki se nyújthatnák, hiszen a hattyúk

nyaka nem látcs, vagy látó cs, szemcs, kukucs, látkukncs stb. —
Aeneas anyját felismervén, így szól iramodva utána ; igenis, iramodva, hogy

a szaladó (fugientem) utóiérje ; a hibáztatott iramodás, a mennyiben hely-

bl való távozást jelent, talán még is jobb, mint bírálónál a nekiiramodott

orsó, mely csak akkor iramodnatik, ha a perget ujjak közül kiperdül.

(U. o. 136. v.) — Zátonyról zátonyra vetett. Sziklás zátonyon törést szen-

vednek a hajók ; a fövenyes zátonyról (vada coeca) a vitorlások árdagálykor

•elszabadulhatnak. Akárhogy áll a dolog, jobb szerettem volna, ha ez a vers

így kerül vala tollam alá: Zátonyos ár fövenyére vetett. — Vajha Aeneas

is itt volna, kit egy szél hajtott errefelé veletek; honnan tudja ezt Didó?

Onnan, hogy— a mint Ilioneustól hallotta — együtt indultak, egy szél

szórta ket széjjel s vetette Lybia felé, st még gyanítja is, hogy Aeneas-

nak valahol partot kellett érnie. — A szerelem vészét kebelébe fogant

hölgy: pesti devota futurae ; igen, van eltérés; de az is igaz, hogy Didó

már elbb szerelmes lett Aeneasba, mint a költ maga mondja : ardescit

tuendo. Heyne szerint : amore iam contacta, 8 én a szerelem e foganzásának

adtam kifejezést. — Mily roppant buzgalommal búvárkodott bíráló mun-
kámban, semmi sem bizonyíthatja jobban, mint a h bet, melyet a szó

«lején mindössze kétszer nem vettem mássalhangzónak; a néma és folyé-

kony mássalhangzókat pedig — ha jól emlékezem — csak egyszer vettem

rövidnek e szóban apród.

Már most ennyi rengeteg hiba után egyetlenegy énekben rést tör

magának a reticentia s az a fentebbi *ex uno disce omnes.*. Nos, hibát

találhatni minden mben ; közmondássá vált *a ki keres, az talál*, különö-

sen oly nehéz és nagy mben, mint a szóban lev ; de azt, hogy egy-egy

kalász helyett kévéket vagy pláne asztagokat lehessen benne összetarlózni,

vagy azt, hogy az egész aratás csak üszögös kalászokkal fizetne, tagadom.

Anch'io sono pittore

!

Rossz tehát a fordításom, hexametereim igen messze állanak a Vö-

rösmartyéitl, s Vergiliushoz csak olyanok volnának méltók stb. — Saj-

nálja bíráló, hogy a Bevezetésen kívül a jegyzeteket is nem dr. Némethy

Géza irta, s tömjént gyújt neki ; ehhez az incensatióhoz én is szívesen

hozzájárulok, Euhemeros reliquiáinak remektollú ismertetje azt méltán

megérdemli ; de miért kellett volna a jegyzeteket is megírnia ? azért-e, hogy
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dr. Csengeri János ne boszankodjék, vagy ne nevessen nagyon is — naiv—
mythosi elbeszéléseimen ? — Én nem tudván, hogyan értsem ezt a szép új

magyar szót, beletekintettem az magyar Catullusába, de olyfélét nem
találtam sehol, hanem találtam mást, és pedig nem is a jegyzetek közt

hanem magában a szövegben; becses leletem e vers a 125. lapon: Ten-

suatn Tethys coneessit ducere neptem Oceanusque ! Bírálóm ezt így adja:

Anyja nem-e neked adta haza vinned lányát s Okeanos/ — Ugyan kérem
viezon8zeretettel, hát a neptis nem nunoka, hanem leány f S Okeanosnak a
felesége, Thetys, nem nagyanyja-e Thetisnek, hanem édesanyja? Hiszen ez

méltó párjával, a fentebbi hecatombéval virágzó galimatiás.

Elvégre is, hogy Csengeri elitélte Aeneis-fordításomat, azon nincs mit
esudálkoznoni, hát nem-e az a legszigorúbb magister in artibus, ki iro-

dalmi tanulmányában (l. Catullus. Bevezetés) rásüti Horáczra a filiszterség

bélyegét, s kereken kimondja. •Félre a Horatius-cultus mysteriumával ! •

éppen mint az egyszeri huszár, ki odarugva a pocsolyának, felkiáltott tCzoki

tengerin .... Rumpitur invidia quod amamur, quodque probamur.

Dr. Barna Ignácz.

VáJaaz a vadászra.

Dr. Barna Ignácz úr védelmére kél az Vergihus-fordításának ; ezt

nem lehet tle rossz néven venni. Ám tartsa jónak a fordítását, e privát

passiójában többé sem zavarni, sem naiv hitében megingatni nem fogom.

Egy-két dologra azonban figyelmeztetnem kell: válogassa meg jobban a
véd és támadó szerszámait, úgyis bvében van mind a kettnek. Ö ugyanis

Vergiliusa védelmére az én Catullusomból idéz szerinte hibás helyeket Azt

talán a gyerek is belátja, hogy akármilyen rossz az én Catullusom, avval az

ö Vergiliusa jobbá nem válik. De ha mégis kívánja használni ezt a kétes

fegyvert is dr. Barna, akkor támadása közbe ne dobja el a pajzsát, jobban

mondva : dobja el régi salabakter Catullus-kiadását s nézzen meg egy újab-

bat is. Ha t. i. dr. Barna oly nagy figyelemre méltatta tíz esztendvel

ezeltt megjelent Catullusomat (els kiadott müvemet), hogy abból látta

jónak szedegetni argumentumait, akkor azt is olvashatta volna benne, hogy

az a Bat'hrens kiadása szerint készült s ha aztán a Baehrens kiadását meg-

nézte volna, abban nem rentum . . . currus-t, hanem eentum . . . taurost-t

talált volna s belátta volna, hogy a száz bika nem « fából vaskarika*. Az
«0 bona mater* -t sem így\ találta volna meg benne. Végre, ha jegyzeteimet

megnézte volna, látta volna, hogy Thetist én sem tartom Okeanos leányá-

nak, s ha anyát és leányt említettem, épen a miatt történt, mert modern

alakú fordításomban sem fontosnak, sem simán belefoglalhatónak nem talál-

tam a nagyanya és unoka említését ; de meg jellemzbb is és mai fordítás-

ban a mai olvasóra nézve nagyobb a közvetlenség, ha az anya adja oda

lányát, nem a nagyanya. Többi megjegyzését bátran mellzhetem, a látszó-

lag valamit mondókat nem hagyhattam szó nélkül.

Végre a magam nevében tartozom annak kijelentésével, hogy meg-
gyzdésem szerint dr. Barna Ignácz általam hibáztatott helyei közül egyet-

lenegyet se tudott megvédelmezni. Dr. Cs. J.
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.4 Franklin- Társtrfat kiadásában Budapesten megjelent:

GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK.
KiacPja a m. tud. Akadémiának classica-philologiai bizottsága.

ANÁKEEON
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

PONORI THEWREWK EMIL.

Ára fzve 1 frt 60 kr. — Görögül és magyarul. Ára fzve 2 frt

CICERO A KÖTELESSÉGEKRL.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

CSENGERI JÁNOS.

Ára fzve 1 frt — Latinul és magyarul. Ára fzve J frt 60 kr.

GAIUS RÓMAI JOGI nSTSTITUTIÓINAK
NÉGY KÖNYVE.

Magyarra fordította s jegyzetekkel kisérte

Dr. BOZÓKY ALAJOS.

Ára fzve 2 frt. — Latinul és magyarul. Ára fzve 3 frt

THUKYDIDES
fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

ZSOLDOS BEN.
I. kötet. I., II. és IH. könyv „_ 1 frt 40 kr. Görögül és magyarul 2 frt 40 kr.

n. kötet. IV, és V. könyv ... — frt 80 kr. Görögül és magyarul 1 frt 40 kr.

IH. kötet. VI., VH. és VIH. könyv 1 frt — kr. Görögül és magyarul 2 frt — kr.

Mind a három kötet egy kötetbe fzve magyarul. Iskolai kiadás á frt 40 kr.

PUBLIÜS VERGILIUS MARÓ
^ENEISE.

Fordította és jegyzetekkel ellátta Bevezetéssel ellátta

Dr. BARNA IGNÁCZ. Dr. NÉMETH GÉZA.

Ára fzve 2 frt — Latinul es magyarul. Ára fzve 3 frt

Theophrastus jellemrajzai. A görög eredetibl fordította ilunfalry

János. Fzve 110 kr.

Titrallus elégiái. Forditotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

Cstwjeri János, Díszkiadás kis 8-ret alakban kötve 1 frt AO kr.



A • Franklin-Társulati kiadásában Budapesten megjelentés minden könyvárusnál

kapható :

FILOZÓFIAI ÍRÓK TÁRA
A magyar tudományos akadémia támogatásával szerkesztik

ALEXANDER BERNÁT ÉS BÁNÓCZI JÓZSEF.

i. füzet. DESCARTES.
I. Értekezés az értelem helyes használatának s a tudományos igazságok

kutatásának módszerérl. — II. Elmélkedések a metafizikáról.

Fordította s magyarázatokkal ollátta Alexander Bernát. Ara fzve 1 fri 20 kr.

ii. füzet. SCHOPENHAUER.
I. A halálról. — II. A faj élete. — III. A tulajdonságok öröklése. — IV. A
nemi szerelem metafizikája. — V. Az élethez való akarat igenlésérl, —
VI. Az élet semmiségérl és gyötrelmérl.

Fordította s magyarázatokkal ellátta Bánóczi József. Ára fzve 1 frt.

III. FÜZET. HUME.
VIZSGÁLÓDÁS AJZ* EMBERI ÉRTELEMRL.
Fordította éa magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát. Ára fzve 1 frt 30 kr.

IV. FÜZET. TAINE.
FRANOZIAORSZÁG KLASSZIKUS FILOZÓFUSAI A XIX, SZÁZADBAN.

Az eredetinek negyedik kiadása után fordította Péterfy Jen. Ára fzve 1 frt 4<

V. FÜZ1

A XIX. SZÁZAD PESSZIMIZMUSA
(SCHOPENHAUER ÉS HARTMANN.)

A Magyar Tudományos Akadémia által a Gorove-dijjal jutalmazott pályam.

Irta Alexander Bernát. Ára fzve 1 frt.

VI. FÜZET.

A BÖLCSÉSZET MAGYARORSZÁGON.
Irta Erdélyi János. Ara fzve 80 kr.

VII. FZET. BACON.
A. NÓVUM ORGÁNUM ELS RÉSSZÉ.

Ara fzve 80 kr.Fordította és magyarázatokkal ellátta Balogh Károly.

VIII. FÜZET. KANT
PROLEGOMENÁI MINDEN LEEND METAFIZIKÁHOZ, MELY TUDOMÁNY-

KÉNT FOG SZEREPELHETNI,
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Többen a t. tagtársak éa elfizetek közül a folyó érre a l.v>t-

kötetért is küldtek egy forintot. Miutiln .Pótkötet többé nem fog

megjelenni, ezen egy forintot — megtakarítandó a visszaküldé-

sével járó költséget — a folyó illetve jöv évi tagdíj ttfrleszté-

könyveltem. I>e ha esetleg valakinek ez ellen kifogása volna,

tetszésétl függ máskép rendelkezni. A pénztárnok.

FIGYELMEZTETÉS.
A class. philologiai tárgyú kéziratok stb. Némethy Géz&-

nak (V. Lipót-körut 30.). a modern philologiaiak
m
Hetnrirh

Gusztávnak (VIII. Mazeum-körut 18.) czimzendk.
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Bayer József, Kelemen László Zaide-forditása. 270. 1.
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Fodor Gyula, Martialis Epp. I, 117., 318. 1.
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Kuripides,, A kyklops, ford. Csiky Gergely, Pecz Vilmos, 330. 1. — Garda S.,

Horváth Ádám élete, Erdélyi Pál, 331. 1.

PHILOLOGIAI PROGRAMMOK. 37. Nógyesy László, Verseghy

Ferencz mint versujitó, Lehr Vilmos, 334. 1.
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téka. — Egy lap a középkor történelmébl, Branisoe Valér. — Némethy

Cicero-kiadása. — A legrégibb magyar történet görög kútforrásai. — Thewrewk
Festus-kiadása. — Dávid Livius-kiadása. — Némethy Cato-kiadása, — Köny-

vészet, 342. 1.
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MATTHISSON HATÁSA IRODALMUNKRA. *\

1. A múlt században.

Az els magyar író, kirl biztos tudomásunk van, hogy

M.-nal foglalkozott : Kis János. Daykán ugyanis nem mutathatni

ki semmiféle matthissoni hatást. Énekelt ugyan már is M.-féle

költi tárgyakról : virtus becsérl, esthajnalról, a szerelem bújáról,

örömérl, és sóvárog is a halál után, de a mennyiben ezek a köl-

tészet általános érvény és széltében használt tárgyai, ép annyira

a Daykáéi, mint M.-éi. És ha már akarunk rajta hatást kutatni,

akkor az anakreontikáét, Günther és Stolberg F. L.-ét kellene ki-

mutatnunk, vagy a mennyiben sentimentalis thémákról énekelt

:

Gessnerét. Kis tehát az els, ki megízlelvén M. költészetének édes-

ségét, megpróbálta azt a magyarban is visszaadni. Ha a megismer-

kedés körülményeirl nincs is biztos adatunk, annyi kétségtelen,

hogy külföldi tartózkodása idején (1791—93) már érezte M. hatását.

Hazatérés közben (Bajorországban) írja már ugyanis M. szellemé-

ben ódájátA bölcseséghez és szép Hajósének-ét. Elbbinek csak böl-

cselked szelleme való M.-tól, a részletekben vajmi keveset vett

annak Tugend-jából. Annál világosabban mutatja M. hatását a

Hajósének. Kazinczy is kiérezte már ezt a befolyást a költemény-

bl, mert Kissel folytatott levelezésének három helyén is említi,

hogyM.-bólmeritette.Közelébb azonban meg nem jelölte az eredetit.

Forrása M. Seefahrer-je, melyet Kis kevéssel Jénából való elutazása

eltt olvashatott M. költeményeinek új, ü. kiadásában : Zürich,

1792. Megtartotta az eredetinek szellemét, tárgyát és verstechniká-

ját, s különösen hü a költemény elején s végén, csak közbül téved

eltér általánosságokba, olcsó bölcselkedésbe. Egészben hosszabb,

részletezbb a rövid, közvetlen német eredetinél. A honszeretetet

lehell Seefahrer els és utolsó strófáját két-két magyar szakban

fejtette fel.

*) Jelen dolgozat egy terjedelmesebb munkának második része ; az

els nagyobb rósz M. életeri és munkáiról szól.

Philologfei Köslny. XV. 3. 15
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226 DEMEK GYOZO.

Mein Scbiff rubt endlich wieder

Du meiner Viiter Land,

Ich fali aufs Antlitz nieder

Und ktísse deinen Strand !

Froh verd ich die Altáre

Der heimatlichen Höbn

Und froh die Wonnezáhre

Der Jugendfreunde sehn.

Szerettim édes honja

Indul hajóm feléd,

Hsége láncza vonja

Szülöttedet melléd.

Örömkönnyekre csordul,

Szemem ha rád tekint,

Napom hol délre fordul

S vidám reményre int.

Eléri végre sajkám

Nyugalma szent helyét

Öledbe drága dajkám

Veszed fiad fejét.

Örökre zöld virággal

Fzöd hajam körül

Halkatlan ifjúsággal

Jöv idm örül.

Da bau icb, leite Gráben,

Bepflanze rings die Höhn,

Seh' Reblaub hier an Stábén

Und dórt an Ulmen wehn

Und weih auf meinen Fluren

Euoh Rettern aus Gefahr

Ein Féld, o Dioskuren,

Mit Wáldchen und Altar.

Kies liget keríti

Magános házamat,

Folyókút hívesíti

Virágos halmomat,

Hol csendesen csorognak

Idm patakjai,

Zajogva míg zuhognak

Világ nagy habjai.

Szobámban három oltárt

Tinéktek helyhezek,

Kik ég szerettitl járt

ton vezérletek

:

Neked kilencz szelíd szz
Feje Uránia,

Neked baráti szent tz
S neked Cypris fia.

A költemény egyes képeit a Genfersee-bl és a Kinderjahre-

ból kölcsönözte. — Haztérte után írhatta nem sokkal rá az

Álmodott kép-et, mely M. harmadik korszakabeli szerelmes dalainak

s ezek közül különösen Adelaide, Erinnerungen és Lied der Liebe-

nek hatását mutatja.

A szerelem ez. költeményének els részét (a szerelem általá-

nos hatalma) a Geist der Liebe harmadik szakából vette ; a máso-

dik részt az An die Liebe és a Liebe-bl merítette.
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MATTHISSON HATÁSA IRODALMUNKRA. 227

Egy nehéz szív leány tavaszi énekében a gondolatmenetet

illetleg követi M. Mailied-jét (késbb : Frühlingsreigen) s felvesz

belé elemeket a Lenz (késbb Frühlings)-Bilder-bl.*) Nagyobb

mérv hatást nem erezhetni rajta.

Az 1 795-ben Kazinczyval Gyrött kötött ismeretsége után egy

idre, úgy látszik, csak tárgyakat kölcsönzött M.-tól, a nélkül, hogy

azokon különösebb hatás jele mutatkoznék. Legfeljebb egy-egy

képet vesz át különböz költeményeibl s ezt aztán a rokon tárgyba

beilleszti. így jár el : A magánossághoz, A falusi élet, A jelenva-

lókkal élés, Téli ének (átvette a Befreiung utolsó szakát), A béke

(tavaszképei a Lenzbilder-bl), A múzsához, Laurához, A mulatság,

Ének a reményrl, Hymnus a reményhez, A nyugalomhoz czí-

müekben. Legelbb érezhet ismét M. hatása az Egy falusi leányká-

hoz ez. költeményben, melynek gondolatmenete és szelleme egye-

zik a M. I. kiadásbeli Das Dorf-éval. Az eltérés csak a befejezések-

ben mutatkozik. Míg M. sentimentálisan végzi: « Örülj míg halá-

lod órája nem üt!», addig Kis óvja a maga leánykáját hogy rizze

meg egyszerségét s «ne kacsongasson a városi szépek ruhájára*.

S innen túl aztán megint a költemények egy sorozatában

Jelentkezik M. befolyása. A Tavaszi ének els szakát a Lenz-(Früh-

lings-)Bilder-bl vette, ámbár annak horatiusi eredetét is ki lehetne

mutatni. Legvalószínbb, hogy itt is, mint Eis költeményeinek jó

részében Horatius és M. költészete egyesülten gyakorolt rá hatást.

A tavaszi képek bemutatása után M. horatiusilag a jelen élvezetére

int, Eis pedig sentimentalismusba téved s a túlvilág boldogságára

utal.— 1807 tavaszán meghalt Eis leánykája s ez alkalomból írta:

Egy kisdednek halálakor és Leányom halálára ez. költeményeit M.

szellemében. Az elbbiben Die Sterbende-bl rejlenek motívumok

8 utóbbiban a Frühlingsbilder-re emlékeztet tavaszi képek festése

után a földöntúliba viszi át tárgyát, mint az M. rendes szokása.

Dal, óda és elegiaféléin kívül természetfestéseire is nagy-

ban hatott M. és itt legvilágosabban ki is mutatható a hatás.

A Balaton melléke szerkezetben, gondolatmenetben visszhangja a

Oenfersee-nek. Mindketten invocatiószeren kezdik el az éneklést.

*) £ két költemény valószínvé teszi, hogy Eis ismerte M. költemé-

nyeinek I. (1787) kiadását is, mert csak ebben állanak a nevezett költe-

mények.

15*
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228 DEMEK GYOZO.

An deinen Ufern, ;

Wo stets die Freudé mir sokratisoh

mild

Die unbewölkte Stirn mit Epheu

kránzte,

See, sohwebt mein Gesang in jené

Zeit,

Als menscbenleere Wüsten dich

nmfíengen.

Tók királya idvezel dalom,

Szép part, liget, térBég, völgy„

halom

Visszahívom a lefolyt idket,

Melyek egykor életem delén

Édes jókat, de hamar tnket
Adtak tájtok nyájas kebelén.

Kis tehát a M. hét versszakának velejét összevonja néhány

sorba. Míg M. részletesen elmondja, hogy élte boldog idejét a tó

partjain, addig Kis csak egyszeren ráutal Most mindketten a.

múlt idket akarják visszaidézni, csakhogy M. az smultat szándé-

kozik festeni s így általa a tó jelenlegi szépségét emelni, Kis pedig

az élvezett boldog közelmúltat s így egyénibb vonást ad leírásának.

Itt vezette be Buffon (Bonnet helyett), mondja Kis

Wo Bonnet —A természet titkos mhelyébe,

Melyben örök alkotó harcz vív,

S egy világot semmiség éjébe

Bétaszít 8 mást új életre hív.

Hol van az a Tempe, az az Éden

Hol valami hozzád fogható

!

In seines Tempels liohtem Heilig-

thum
Das grosse Bucii der Wahrheit mir

entrolite.

Da hiess aus dieses Chaos altér

Nacht

Der Herr (so weit des Lemans
Fluten wallten)

Voll sanfter Anmuth, voll erhabner

Pracht

Sich zauberisch dies Paradies ent-

faltén.

Dies stolzumthürmte Land, gleich

Tempes Flur

Mit jedem Reiz der Schöpfung über-

gossen,

Dies Wunderwerk der göttlichen

Natúr,

Von Schönheit, wie von Glanz die

Sonn', umflossen.

Egyik is, másik is most egész*sorozatát a legszebb természeti

képeknek számlálja el s azoknak ellenébe helyezi kiki a saját tava.

bájvidékét.
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Mások ám a helveták földére

Elragadtan bámuljanak

Én habár a sors legjobb kedvére

Lehetne is számot tartanom

S engedtetnék szívem tetszésére

Minden helyek közt választanom:

Mást nem kérnék állandó ho-

nomnak,

Csak tégedet boldog tartomány,

Téged földön már Elysiomnak

Elkészített égi adomány.

Ott három kis mértföldig terjedne

A part körül nemes birtokom,

Gazdálkodva s a természetben

Gyönyörködve élne itt

A barátság, öröm hív dajkája,

A menny javát osztó szerelem,

A tudomány 6 elmés tréfák nyája.

8 ha napjaim végs éjszakája

Csendesen befogná szememet

:

Szép honomban szépen virágozna

Jótétim szent emlékezete

£ ereznél tartósb emlékkel áldozna

Kedveseim h szeretete.

Und wár ich anch mit Hallers

Wissen8chaft,

Mit Gessners Blick

Mit Claude Lorrain's Ennst die

Erd nmflogen

:

Doch weiht* ich ewig im Erinn-

rungstraum

Nur dir der Sehnsucht und des

Dankes Thranen,

Doch würd* ich mich in jedem

Schöpfungsraum,

See, verbannt aus deinen Him-
meln wáhnen !

An diesem Hain, vom Erlenbaoh

durchtanzt,

Ein Gartchen nur vor einer klei-

nen Hütte

Mit sohlanken Pappeln malerisoh

umpflanzt,

Ist allé8, was ich vom Gesohick

erbitte.

Hier würde mir die Weisheit Bsen
streun,

Des Himmels Friede meinen Geist

umfliessen

Und einst — o goldnes Bild — im
Abendschein

Die Freundschaft mir die Augen
weinend schlieseen.

Hell würde sich des reinsten

Glückes Spur

Mir dann entwölken, fern vom
Weltgetümmel

;

Wo Liebe, Freundschaft, Weisheit

und Natúr

In frommer Eintracht wohnen, ist

der Himmel.

Mint látjuk, mindkét költemény gondolatmenete rokon, rokon

egyszersmind mindkettnek kelleténél is nagyobb terjedelme.
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230 DBMEK GYZ.

Némi eltérés csak a feldolgozás szellemében mutatkozik : Kis fér-

fiasabb, M. érzelgsebb.

Kisnek egy másik leíró költeménye : Nyári holdvilágos éjszakcr

még inkább mutatja M. hatását. Nincs annak egyetlen egy gon-

dolata, képe, melyet M.-nál meg nem találnánk, csakhogy nem egy

költeményben, mint eddig, hanem többen. Konglomerátuma az a
Mondscheingemálde,ElementargeÍ8ter, den 24. September 1801. ós

a Rigin kelt dalnak*) De különösen csak az els válik ki hatás-

tekintetében. Megvan abban «a zuhogó patak, árnyölelgetós^

gyenge szell s egész sora a hegy-völgyi csudáknak. » A tündé-

rek bujkálnak szintén s «széppé, semmivé válnak» itt is. Kis ez.

alakoskodásukért nem bizik bennök s a következ befejezést veszi

M. két költeményébl

:

De fenn az ég üregében Uosterbliches Lében

Csillagok dics fényében Blüht über den Sternen !

Változbatlan Dórt unter dem Flügel

Határatlan Der ewigen Liebe,

Hség ragyog nem vak kényen Liebt ewig und ewig

Hanem örök szép ösvényen. Wae treu bis zur Trennung

. , XA . . , . .
,

Der Gráber geliebt ! (Rigin kelt
Alatt képek jönnek, mennek , , .

Fenn nyomós hely van mindennek: ^
Égi fények

!

Bald bergen, bald entfalten

Szép remények In lieblicher Magié

Vagytok ti kétes szívemnek Sich wecbselnd die Gestalten

8 útmutatók életemnek. Der regen Phantasie. (Mond-

scheingemálde).

Az utolsó szak végreflexiója szintén csak annyiban a Kise, a.

mennyiben azt nem okvetlenül M.-ból kell hogy merítette legyen^

hanem másunnan is vehette. A költemény egészben nem sikerült ;.

nem egyéb ez együvé nem ill s épen nem játszian eladott ele-

meknek erszakos összetákolásánál. Okát ennek jórészt abban kell

keresnünk, hogy nem vette mintának M. egy bizonyos költemé-

nyét, hanem kiszedte többnek — a mint hitte: javát s ezt a sok.

jót aztán jól-rosszul összeillesztette.

E költemónynyel véget ért M. hatása Kisre. A mint M. Emlé-

*) E költemény teszi egyszersmind kétségtelenné, hogy Kis ismerte^

mint nálunk kevesen, M. Emlékezéseit, mert a Rigin kelt dala M.-nak.

csak azokban van meg.
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1

kezeseinek benne érezhet ismerete tanúsítja, már költi terme-

lése legvégén írhatta, midn lelke rendesen már csak «a tiburi

phcenix magas ömlése* árjában frissült fel. Kitetszik ebbl, hogy

M. hatása Kis költésének majdnem egész folyamára kiterjedt;

kitetszik az is, hogy M.-t nemcsak a fiatal költk tartották köve-

tendnek, hanem az érett, meglett kornak is, a milyen Kis is volt.

Csendes szemléldése korán vonta t költi rokonához s baráti

kalauzolását mindaddig szívesen vette, míg önkénytelenül el nem
hallgatott, vagy költi ere ki nem apadt. Jogtalanság volna állítani,

hogy M. hatása kedveztlen volt, a mennyiben Kis költiséget csak

•édes ömlengésre » és természeti képek festésére, «hímzésre » csá-

bította s így szk körre szorította. Jogtalanság ily állítás, mert Kis

már természeténél fogva nem volt sokoldalú s akaratlanul is rá-

szorult a mintákra. Hogy M.-t választotta ilyennek, mutatja lelki

rokonságukat. S hogy a M. részirl gyakorolt hatás nem volt ked-

veztlen, bizonyítja az a körülmény, hogy ama versei sem álla-

nak magasabban érték tekintetében, melyekben má9ik mintája

Horatius befolyása alatt állott.

Dé Mathissonnak tulajdonképi bemutatója és legmelegebb

ajánlója irodalmunkban németes ízlés nagymesterünk : Kazinczy

Ferencz. Hogy mikor ismerkedett meg M. összes költeményeivel,

nem tudjuk, de hogy 1 794-ben már ismerte legalább néhány költe-

ményét, bizonyítja akkori Kishez irt levele. Elmondja benne, hogy

meglátogatta N.-Váradon Beöthy alispánt s ott rosszul lett. Az

alispán hozott neki egy 1786-iki göttingai Musenalmanachot,

melyben M. költi zsengéi állottak s azt mondta: « Nesze az

orvosság!* Ez olvasmányról irja Kisnek, hogy egészen helyre

állította, mert «valóban kedvesebb volt nékem a Bürger, M. és

Salis verseit olvasni, mint az asszonyi és férfi pagodák csevegését

hallani •. Akkor olvasott-e elször matthissoni költeményeket vagy

már elbb is, szintén nem tudjuk. De legyen bármikép, annyi két-

ségtelen, hogy mihelyest megismerkedett M.-nal, barátjává lett.

M. költészete feltétlen tetszésével találkozott. Megvolt abban min-

den, a mi az lelkületének megfelelt. Talált benne sentimentalitást

a természet ábrándozó szeretetével kapcsolatban, idealisztikus

világnézetet és mindenekeltt azt a nemes «Zürückhaltung»-ot,

melyet késbb Berzsenyi és Vida László eltt dicsért és melyet a

valódi költ fismérvének tartott. Szerinte, tudjuk, csak a «plebs»

ragadtatja el magát érzelmeitl, a költ uralkodik a pillanat felin-
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dulásain s görögös nyugalmat tart mindig szem eltt. Tudjuk azt

is, hogy a költésiét princípiumai nem voltak egyszersmind az

ember Kazinczy elvei, de st a költészetben sem tudta azokat

mindig érvényesíteni. Különösen a gyengédebb motívumoknak

nem tudott itt ellentállani, akár csak M., s egy remekm vagy szép

természeti képnek szemlélete örömkönyet csal ki szemébl s iste-

nültté teszi.

M.-hoz vonzotta t egész mködésének hasonló irányzata.

is, mint M. az abstrakt, érzelmes költészetet tartotta valódinak

;

mindkettnek világfelfogása idealisztikus ; s az antik világ klassi-

cismusáért rajongó mködésük fjellemzje, a rendkívül kifejlett

formaérzék is közös bennök. Mindketten gyöngéd motívumok iránt

igen érzékenyek, prózájuk válogatós, gondos nyelv, s behatóbban

sem a maguk, sem mások egyéniségét nem tudják jellemezni, De
jellemökben is találunk hasonló vonásokat. Kaz. épúgy mint M. sze-

rette az irodalmi diktátort játszani. Kazinczy ezt fejletlen irodalmi

viszonyaink közt nagyjában el is érte, de M. csillagának ragyogá-

sát eltüntette a fényes napok tündöklése. De ha már az egész iro-

dalomban nem is játszhatott vezérszerepet, a kisebb kör vezór-

ségrl épenséggel nem mondott le. S teremtett is maga körül iro-

dalmi kört Bonstetten, Brunné, Conz, Salis s részben Sanderbl,

mely M.-t tekintette mindenben követend mintaképnek. £ sze-

replési vágyukkal kapcsolatos mindkettnek irói hiúsága. Küls
viselkedésükben, fellépésökben, egész modorukban is sok a hason-

lóság. Felvóknek tekintik küls érintkezéseikben a tetszés oly fokú

kivívását, melyet rendesen hódításnak nevezünk. Magyarázata és

eredete ennek is az irói és személyi hiúság. Minden szép iránti

élénk érdekldésük és nagy munkakedvök is közös. Egyik sem mu-

lasztja el alkalom adtán megtekinteni a mügyüjteményeket. Egyek

abban is, hogy politikával nem foglalkoznak. Szabadkmíves és

felvilágosodott mind a kett. De valamint K. hiúsága nem ment any

-

nyira, hogy mint M. annak megsértése esetében durva kifaka-

dá&okra is ragadtassa magát, úgy felvilágosodottsága sem volt oly

intoleráns természet, mint a M.-ó. Kazinczy távolról sem katho-

likusgylöl, mint M., st inkább ellenkezleg, voltak idszakai,

midn, talán a romanticismus behatása alatt, feléje hajlott. Katho-

likus feleségével mintaszer házas életet él, leánygyermekeit is

katholikusoknak neveli.

Keressük már most, mikép hatott Kaz. költészetére fiatalabb
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német költtársa. Megismerkedésük eltt Kaz. a német anakreon-

tismus, vagy helyesebben Goethe els korszakabeli anakreontis-

musának volt híve. Ez iránya megismerkedésük után sem változott

meg lényegesen. Tárgyai eltte, mint utána egyformán : bor, ba-

rátság, szerelem, a természet szépségei s «a sziv szelíd érzékenysé-

geit. De azt a változást mégis erezhetni e tárgyakon, hogy soroza-

tok a megismerkedés után erben és terjedelemben növekedett.

Mióta M.-t ismerte, mind kevésbbé zengett borról, barátságról ;

a szerelem s a szelíd érzékenységek felülkerekedtek. Szerelme nem
többé édeskés, enyelg, szóval anakreontikus, hanem finom, esz-

ményi természet, mindig müveit, illedelmes érzés, és ép oly ke-

véssé egyéni, mint M. szerelme.

De bár szellemben és egészében elvitázhatatlanul nagy M.

hatása Kaz.-ra, részleteiben annál bajosabb azt kimutatni. Feltn,
hegy , a fordítás akkori mestere, ki Goethétl le Götz-Göckingig

majdnem minden híresebb német költbl fordított, csak M.-hoz

nem nyúlt.

E jelenség annyira felötl, hogy szinte megmagyarázhatat-

lan, ha abban nem keressük magyarázatát, hogy ezt nyilván csak

azért tette, mert nyelvünket akkor még nehézkesnek tartotta a

M. finoman csiszolt versei visszaadására. E mellett látszik az is

bizonyítani, hogy M. költi rokonából, a kevésbbé gondos és válo-

gatós nyelv Salisból próbált fordítani. Azt semmikép sem hoz-

hatjuk fel indító oknak, hogy M.-t talán kevesebbre becsülte, mint

a többi költt, kikbl fordított. Tudjuk ugyanis, hogy neki M. oly

számba ment, mint Schiller, st Klopstock, Goethe mellé állítja s

utánzásra méltónak találja. 1810-ben, midn tehát a romantikusok-

nak M. ellen intézett támadásait már ismerte, mindezek daczára

azt írja Berzsenyinek : « Tartsd magad Elopstockhoz, Goethe ver-

seihez és M.-hoz, kit ismersz* s egyúttal megküldi neki ajándékba

M. költi mesterét : Höltyt, s ír neki egy M. hatása alatt keletke-

zett epigrammát : Az erd-t. Ennek gondolatát M. Einsamkeit ez*

epigrammjából vette. A költeményke alapgondolata*) kedveltségre

találhatott íróknál és közönségnél, mert Kaz. fordításán túl szá-

*) Tief in der DtUtre des Waldes verhauche den Kummer der Seele.

Kaz. olyforman adja vissza: Sírj szabadon, nálam nem kémleli senki ke-

served.
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mosan próbálkoztak neki találó kifejezést adni.*) St Klauzál

Imre a Kulcsár Hasznos Mulatságaiban (1818. 1. 32. sz.) azt lehe-

tleg híven fordítani is igyekezett, de kevés sikerrel.

Ugyanez évben (1810) megkísérli A grátiákhoz ez. költemé-

nyében a M. mvelte «hendekasyllabási» versformát is, a rai

csak arról tanúskodik, hogy M. nála nagy tekintély számba ment.

1813-ban szándékában van, a mint azt Kisnek írja, olyforma leve-

lezést kiadni, milyen a M.-é. « Elbeszélem, úgymond Kishez inté-

zett levelében, mint fejldtek ki tehetségeim, mint lettem íróvá,

elbeszélem életemnek szebb scénáit s leveleim hasonlítani fognak

M.-nak leveleihez.* Tehát az eljárása lebegett szeme eltt nem
egy ténykedésében. M. sentimentális irányát a Bácsmegyei leve-

leinek fordítója épenséggel nem találta kifogásolhatónak. 1817-ben

dicséri M.-nak azt a szép szokását, hogy csak tökéletes verseit

juttatja a közönség elé.

S mind e példák, melyeket szaporíthatnánk, csak azt akar-

ják bizonyítani, hogy M.-t nagy és követend költnek tartotta.

Ha tudjuk, mily nehezen trt meg Kaz. bárkitl is szembetn be-

folyást költeményeire, nem fogunk azon csodálkozni, hogy annyira

tisztelt M.-jának sem akart több eljogot engedni, mint Goethe

mesternek. Dalaiban, ódaféléiben s különösen epigrammáiban

megüti ugyan egy-egy matthissoni hang fülünket, de az egésznek

a keretében ezt már nem érezzük hatásnak, hanem inkább Kaz.

egyéniségébl folyónak. Ez egyéniség pedig, mint tudjuk, nagyon

közel állott M.-éhez. A horatiusi «quid sit futurum cras, füge quae-

rere» dalaiban és ódaféléiben ép úgy elfordul, mint M.-nál. Dolce

Madonnája, Psyche a lepével, Psyche, Ninon képe, Antinous^

Venus Callipygos s több ilyenféle epigrammájában M. útjain jár^

Legrokonabb az említett Erd-n kívül Wass Sámuel gróf emléke-

zetére ez. költeményének következ helye

:

• Elrepül az élet, mint a reggel Die Jahre verrauschen

édes álmai lm Strome der Zeiten,

De a szeretet s a baráti hség Doch himmlische Liebe,

Meggyzi a halált s túléli a ko- Doch Freundschaft wird ewig

porsót. Und ewig bestehn ! (den 24.

Sept. 1801.)

*) Leggyengébb egy Névtelennek kísérlete az Aurora 1834. folyamá-

ban. (Berkemhez. >
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A lepe motívumát M.-tól vette. A tavaszhoz intézett s a fér-

fiasságot dicsér epigrammái szintén M.-ra utalnak. Van Kaz.-nak

Laura daltöredéke is, de ez mind elenyész csekély ahhoz a hatás-

hoz, melyet M. költészete nem annyira részleteiben, mint inkább

egészében, az Ízlésére és eszméire gyakorolt. Képeket vagy egyes

részleteket, ép úgy mint Horatiustól, Goethétl, csak elvétve köl-

csönzött tle, hanem átvette szellemét és eszméit egészükben s

czéljához képest aztán önállóan dolgozta ki ezeket.

Harmadik írónk, kirl tudjuk, hogy szintén már a múlt szá-

zadban ismerte M. költeményeit: Bacsányi János. Övé volt

ugyanis M. költeményeinek negyedik, á Nemzeti Múzeumban
lév kiadása (Zürich, 1 797), a mint azt kalligrafikus névírása a

könyv borítéklapján tanúsítja. E kiadáshoz hozzá van kötve az

1799-ben megjelent matthissoni Költeménypótlék.

Ha Bacs. neve nem állana a kötés bels borítéklapján, gon-

dolhatnék, hogy a Pótlék talán másé volt és csak késbb kötötték

a költeménykiadáshoz. De úgy legfeljebb azt tehetjük fel, hogy

Bacs. megvette külön 1797. a költemények kiadását s két évvel rá

a Pótlékot. Lehetséges az is, hogy egyszerre vette vagy kapta

mind a kettt 1 799. s aztán együvé köttette ket. Akármikép áll-

jon is a dolog, annyi kétségtelen, hogy Bacsányi kufsteini fogsá-

gából kiszabadulván, még nem ismerte M.-t. Alig hogy Bécsbe

jött (1796 elején), alkalma lett volna személyesen is megismer-

kedoi vele, mert M. épen ez idben Olaszországból visszajövet

tartózkodott néhány napig Bécsben. Azonban nemcsak hogy meg
nem ismerkedtek, de még tudomást sem igen vettek egymásról.

De hogy is. M. mint egy uralkodó herczegn meghitt bens em-

bere és már nagyhír költ, névleg sem ismerte akkor még a sze-

gény magyar poétát.*) Bacsányi meg viszont legfeljebb annyit

tudott róla, hogy fiatal német költ, de hogy egyébként kicsoda-

micsoda, vagy hogy épen vele egy városban van, meg sem
álmodta.

Valószín, hogy nem sokkal rá megismerkedett költemé-

nyeivel Baumbergék salonjában s Ossiánjához rokon szellemre

talált benne. S az is valószín, hogy épen ez utóbbi rokonság

miatt megkedvelte. De költészete sokkal önállóbb volt, semhogy

*) Késbb alkalmasint megismerte legalább nevérl az Alig. Lik

Zeitung révén, hol Bacsányi nem egyszer tömjéneztetett magának.
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rá akár a ködös Ossiánnak, akár pedig a borongó M.-nak befo-

lyást engedett volna. Még legbefolyásosabb e szellemtl költemé-

nyeinek IV. könyve, de ez is inkább helyzetébl folyt, mintsem

reproductió terméke. Az amat nemns et fugit urbes-féle themát

nem M.-tól kölcsönözte, hanem az eredeti forrásból: Horatiusból

merítette. Ha panaszkodik is valóban nehéz sorsán, ezt szívbl

teszi, de legtöbbnyire hazafias hangokat ballat sorsa tör igájában

is. Hogy linzi magányában többet foglalkozott-e M.-nal mint

Bécsben, nem tudjuk.l

Els költnk, kinek valószínleg Kaz. mutatta be M.-t:

Csokonai Mihály. A bemutatás és M. költészetének megízlelése,

meg reproductiója, a mint Cs. költeményei mutatják, még a múlt

századba eshetett. 1793. midn Eaz. neki Kleistot (nem Salist) és

Bürgert küldi, még nem tudott németül, 1 795. sem igen s úgy a

finom nyelvezet M.-t sem olvashatta addig. De 1796. pozsonyi

tartózkodása idején már némi gyakorlottságra tehetett szert a

német nyelvben. 8 lehetséges, st valószín, hogy itt szerezte meg
magának Kaz. ajánlatára M. költeményeit, az akkor már Német-

ország szerte ünnepelteket.

M. hatását Csokonaira Baróti Lajos és Haraszti Gyula ipar-

kodtak kimutatni Abafi Figyeljének lapjain, de olyaténképen, hogy

állításaikban majdnem több a javítani való, mint a mi megállhat.

Baróti tévesen mondja (Figyel 21. köt), hogy Csokonai A magá-

nossághoz-* « részleteiben Salis An ein Thal-jához áll közelebb,

mint M. Einsamkeit-jához». A tihanyi echóhoz néhány szavából

alaptalanul von párhuzamot M. Genfersee-jéhez. Alaptalanul

állítja továbbá, hogy «M. nem egy költeményében találkozunk a

Lilla névvel*, holott egyikben sincs, vagy, hogy «M. a német

leíróköltészet atyja*, mert ez sem szószerint, sem metaforice nem
állhat meg. Haraszti is párhuzamot von a Genfersee ós A tihanyi

echóhoz közt, mert szerinte hasonló tárgyakat dolgoznak fel. De

ez sem talál ; egyik a genfi tó környékének zeng dicsít hymnust,

a másik a balatonmelléki tihanyi nymphához intézi szavait. Külön-

ben a tárgyak puszta rokonsága még nem teszi meg a hatást. Kö-

zel jár a nagyításhoz, midn Csokonainak egyetlen németországi

hasonlatából («krl kövekre görgenek, mint Rajna bukkanásaii)

kifolyólag következteti: ^Beleélte magát a német költészet köz-

vetítésével a német természet szépségeibe is.» Téved abban is,

hogy Csokonai költészetében M. Einsiedler-jónek hatását consta-
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tálja, továbbá, hogy az Éjnek istenéhez-b*n Salis-M.-féle hatást

lát, holott az semmiben sem vehet észre, valamint abban ié,

hogy állítja: • Csokonai M. és Salis nyomdokain haladva vitte be

költészetünkbe a természet festését. » (Figyel 26., 27. köt.) Hasz-

nálta azt Csokonai, még pedig sokkal nagyobb terjedelemben, még
mieltt Salis-M.-nal megismerkedett. Természetfestései századunk

elejéig inkább a franczia leíró költészet és Kleist Tavaszának

bélyegét viselik magukon, semmint M.-ót. Csak dal- és ódaféléiben

hallatszanak, a mióta vele megismerkedett, egyes matthissoni

hangok. Igaz, nem oly édeskés, ömleng, mint többi költink,

kikre M. hatott s mint maga a ható, de epekedik is Lauráért

(késbb Róza, Lilláért), intéz költeményeket a tavaszhoz és éne-

kel a szerelem mindenhatóságáról. M. Veilchen-jéhez hasonló

motívum serkenti az: Egy tulipánthoz megírására. De M.-nak

összes kétségbevonhatatlan hatása Csok.-ra, nem tekintve itt a

rokon tárgyú, de más kivitel költeményeket, csak két versében

nyilvánul : a Rózsabimbóhoz és A magánossághoz czímtiekben.*)

A Rózsabimbóhoz (Lilla I.) visszhangja M. An eine Rosen-

knospe-jának, de elre mondhatjuk, hogy a visszhang tisztább,

érthetbb magánál az eredeti hangnál. Csokonai M.-tól veszi a

tárgyat, motívumot, gondolatmenetet, de ezeket aztán egy kis ma-

gyaros színezettel szabatosabban adja el, mint M., a ki talán

épen ebben a költeményében majdnem a legelvontabb és csak

általánosságokban mozgó. Csokonai hatra nyújtja az eredeti négy

német versszakot s megtartja az eredeti szakok négy verssorát és

trochaikus mértékét, csak a verslábak számát apasztotta meg
minden sorban egygyel-egygyel. Hasonlóság:

Sohönste Rosenknoepe dieser Flur Nyílj ki nyájasan mosolygó

Unter Nachtigallgesaog erblühe ! Rózsabimbó, nyílj ki már

!

A fesl rózsabimbó szépségét dicsérvén, felcseréli M. antik

képeit: a Hesperidák ligetét, Árkádia szép téréit Hébével és

Flórával.

Ein Elysium an Frühlingsmilde Oh miként fog díszesedni

MÜ88te dein umschirmtes Gárt- Véled e parányi kert

!

chen sein.

*) A Lilla III. könyvében lév: A pillangóhoz ugyanis a hasonló

czimen kívül semmi más rokonságot nem tüntet fel M. Der SchmetterJing-

jével.
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Gsok. végezetül le akarja szakítani, de aztán inkább egészé-

ben kedves Julisának szánja, hogy adjon neki újabb kertet, a hol

4bztán fkevélykedhetik*. M. pedig kívánja, hogy szüzén bántat-

lanul érje meg «a nemes virágok sorsát* , t. i. egy boldog vlegény
szakítsa le ajándékul és díszül menyasszonyának. A befejezések

tehát, mint látjuk, némileg eltérk.

A magánossághoz czímben már nem egyedül M. hatása

szerepel, hanem az övé, Salisé és Horatiusé együttesen. Horatius-

tól vett egyes képeket, Salis An ein Thal-jábl merítette az eszme-

menetet, s az egésznek szellemét, színezetét M.-tól, mégpedig:

An die Stíllé és Die Einsamkeit ez. költeményeitl kölcsönözte.

Elbbibl rokon:

Wenn aus leichter Silberhülle

Luna niederschaut.

A lenge hold halkkal világosítja

(A szke bikkfák oldalát).

Ach mit wehmuthsvoller Rührung

Freundin denk ich dein,

Hier, wo Leichtsinn iind Ver-

führung

Giftbethaute Rosen streun.

O beglückt, wer in des Haines

Trauter Dunkelheit

Sich mit reinem Sinn zu deines

Opferherdes Priester weiht.

Oh kedves istenasszony ! ón is érted

Gyakorta mint sóhajtozom

Mert szívemet baráti módra érted

Midn veled gondolkozom

Ártatlanul kecsegtetel magadba

Nincs tettetés sem csalfaság sza-

vadba

Hív vagy, nem mint a mai

Színes világ barátai.

(Lám, mely zavart lármák között

forognak

A büszke lelkek napjai)

De ránk, mikor szent fátyolid vo-

nulnak

Mint éji harmat napjaink le-

hullnak

Tisztán, magába csendesen

Élünk, kimúlunk édesen.

Látnivaló, hogy Csók. a kedves magánossági kép festésében

tovább megy, mint M. s azt egészen a halálig vezeti. Az Einsam-

keit-ból rokonok :

(Der Stadte Getümmel ist rau-

schend und leér

Futsz a zsibongó városok falától)
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Síromba csak te fogsz alá követni

Mir sei bis zum Grabe Te leszel oh ! a sírhalom

Gefáhrtin und Braut Völgyén is rzangyalom.

Te légy barátom

Mikor csak a sír lesz örök sa-

játom.

A német költemény utolsó szaka a magyarnak legelejére

került:

Der Welt zn vergessen Áldott magánosság jövel! ragadj el

Empfangt mich, ihr Höhn, Álmodba most is engemet

"Wo tief zwischen Ranken

Der WildnÍ89 versteckt Végtelen álmaidba elfelejtem

Kein menschliches Wanken Világi szenvedésemet

Den Traumenden weckt.

E helybe andalogni jó

E hely poétának való.

A német (matthissoni) mintaképek mindegyike külön-külön

elevenebb, szebb, dalszerbb, mint a magyar, mely több magá-

nossági költemény konglomerátuma s ódaibb akarván lenni, egész-

ben elvontabb. Magyaros színezete : Eisasszondon reád találtam, 1
)

függetleníti némileg a mintáktól. Mint több költemény kivonatán,

azonban nem lehet rajta egynek sem kizárólagos hatását kimu-

tatni. M. leginkább a hangulatban, a halál utáni vágyakodásban

hatott rája.

Egészben tehát kisfokú az a hatás, a mit M. Csok.-ra gya-

korolt s épenséggel nem versenyezhet a Bürgeróvel, de még
Kleistével sem. Gsok. is, hasonlóan Bacsányihoz, inkább élvezte

M. mocsoktalan, szzies költészetét, mintsem hojry befolyásoltatta

Tolna magát általa. Hogy «a német erdk bérczeiben örömet

talált », maga vallja be,*) de azért nem felejtette lelkét ez erdk-

ben. Átültette hozzánk a németek mvelte természetfestést (mely

éghajlatunkban azonban nem akart tenyészni), de ebben inkább

l
) E vonatkozás is a mellett szól, hogy már somogymegyei tartóz-

kodása idején ismerte M.-t (tehát a múlt század végén) s vele együtt

az irodalmunkban távolról sem oly ismeretes s rá csak kevéssé ható

Salifit is ; mindkettt, mint mondtuk, nagyon valószínleg, pozsonyi tartóz-

kodása idejétl kezdve.

*) Az ember a poézis els tárgya. Ódák.

Digitized byGoogle



240 DEMEK GYZ.

a kor ízlésének hódolt, mert maga a költészet tárgyairól más néze-

teket vallott. (Az ember a poézis els tárgya.) Sentimentális han-

gokat is meg-megüt, s ezt leginkább Bürger Molly-dalainak és

M. hatása alatt teszi, de azért épenséggel nem tartozott a «sírán-

kozók» közé. inkább ta víg poéták bokrétáját* akarta kiérde-

melni, a jajgatást másokra hagyja, vagy mint mondja

:

Mások siralmas énekekkel

BgettesRék az oboát

És holmi gyász threnodiát

Ríkassanak zajos versekkel. (Az én poézisom termé-

szete. Lilla.)

Bár M. nem hagyott oly világos nyomokat Csók. költészetén,

mint Bürger, egészben mégsem hatott rá kevésbbé jótékonyan.

Csók. Bürgerbl érzelmi ert és mélységet merített, de ezzel

együtt némelykor a nagyon is természetes, a durvához közel járó

ert is. M. e túlduzzadó ert kell korlátok közé szorította vissza

s azt a nemes tartást, néhol érzelmi lágyságot kölcsönözte Cso-

konainak, mely késbbi költeményeit oly elnyösen megkülön-

bözteti a korábbiaktól.

2. Századunk els-második tizedében és az Aurora idején.

Berzsenyi Dániel Kazinczy útmutatása nélkül rájött M.-ra.

Bóla van leggazdagabb irodalmunk a rágyakorolt hatásokat ille-

tleg. Kimutatták számosan Horatius hatását, de még számosab-

ban a M.-ét.*) Kazinczy és Kölcsey a maguk idején egyszeren

constatálták M. hatását Berzsenyire. Döbrentei Berzsenyi ki-

adása jegyzeteiben már behatóbb : A halál, Mulandóság és Vigasz-

talás ez. költeményeit M.-ra vonatkoztatja. 1878-ban megjelent a

Figyelben (Abafi) két egyetemi pályamunka Berzsenyirl ; felada-

tához képest mindegyik szól M. hatásáról. A jobbik Angyal Dávidé,

a gyengébbet Krösy László írta. Öt évvel rá (1883) értekezett

ugyanott Erdélyi Károly Berzsenyirl és M.-ról, s mindkettrl

*) St Latkóczy egy Aetnakóp hasonlóságából azt is következteti,

hogy Ziegler Gáspár is hatott Berzsenyire. Pedig mikép is juthatott Berze.

a hazájában is ismeretlen Zieglernek 1648. megjelent elégiáihoz? (PhiloL

Közi. 1883.)
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egyben-másban téves nézeteket vallott. 1885. Toncs Gusztáv mu-

tatta ki a Nemzet két számában a Berzsenyi és M. közt fenálló

iszonyt, s mondhatni ügyesen. Ugyané tárgygyal foglalkozott

végre Schuber Mátyás a rozsnyói ág. h. ev. fgymn. 1885/86. érte-

sítjében.

Könny is volt a hatásra rátalálni, midn Kazinczy már
1808. ráutalt s Berzsenyi azt hallgatólag elismerte ; midn továbbá

Kölcsey és Döbrentei reá már mint ismertre hivatkoznak. Angyal

a Döbrentei tárgyalta három költeményen kívül néhány más ter-

méknek is kimutatta matthissoni eredetét. Krösy pedig M. hatását

illetleg szóval sem tud többet Döbrenteinél. M.-ról szóltában tévesen

vallja, hogy M. a falusi képek és idyllek festésében, a természet

rajzolásában nagy mester volt, holott egyikben sem volt az. A té-

vedés folytatása, midn azt állítja, hogy a Hölty-féle siralmas hang

sokszor levonja M. költeményeinek érdemét; pedig tudjuk, hogy

Hölty befolyása épen nem volt káros (mert a sentimentalismus

mint költi világnézlet ép oly jogosult, mint a humor), st pen

ez alatt teremtett maradandó becstit, míg dicsért természetfesté-

sei méltán ismeretlenek. Erdélyi K. néhány új költeményen ipar-

kodott a hatást kimutatni, de különben az dolgozata, mint oly

értekezés, mely speciális feladatául tzte ki a hatás kimutatását,

csekély becs. Toncs Gusztáv két tárczája a legjobb, a mit e kér-

désrl írtak. M.-ról szóló ítéletei találóak s a hatást is némileg

csoportosítva (s e szerint áttekinthetbben, mint elzi, vagy az

utána következ Schuber) nyújtja. Nem róhatjuk fel mulasztá-

sául, hogy a hatásnak csak folyamatát tünteti fel s nem egyszer-

smind keletkezését s megszntét, mert czélja csak az volt : pár-

huzamba állítani Berzsenyi és M. költészetét. De utóbbi tekintet-

bl már mulasztásról kell szólnunk Schubernél, ki tM. hatását

Berzsenyire* tzte ki feladatául és aztán nem mutatja ki rend-

szeresen, hanem néhány rokon költemény taglalásán kívül csak

a dolgozat végén ad egy rövid magyarázatot a hatás okairól.

Hogy mikor ismerkedett meg Berzsenyi M.-nal, biztosan itt

sem mondhatjuk. Tudjuk, hogy soproni diákkorában ismerte már

Gessnert, s hogy már akkor szerzett annyi ismeretet a német

nyelvbl, a mennyit német irodalmi olvasmányai szükségeltek.

Ha elgondoljuk, hogy 1805., midn Kis verselgetés közben meg-

lepi, már jócska versgyjteménye volt, feltehetjük, hogy már a

múlt század végén, vagy legalább is a jelennek a legelején, ismerte

PlülologUi Közlöny. XV. 3. 10
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M. költészetét. Nem épen lehetetlen, hogy Kis révén ismerkedett

meg M.-nal, mert, miot láttak, Kis már néhány éve járta akkor
M. költi iskoláját. De alig hogy megismerkedett az édes német
költvel, hatása alá is került. 8 ez csodálatba nem ejthet. Gon-
doljuk csak el szükkörfi és egyhangú hetyei, majd sömgyéni magá-
nyában, a hol távol állt a külvilág mozgalmaitól és saját bels lelki

világára volt utalva ; lehetett-e az gazdag, változatos kell tapasz-

talat hiányában? Akaratlanul is rákényszerült tehát, néhány álta-

lánosabb érzéssel, eszmével, melyeket máshonnan kapott, beérni

s azokat zengeni. Még a haza és erkölcs melletti felbuzdulása,

mely teljesen megfelelt természetének, még ez sem folyt tisztán

egyéniségébl, hanem a M. közvetítésével hozzájutott Klopstock

eszméi hatása alatt. Nem hiába énekelte M. Werdomarában : Ha
állandóan hazáról, erényrl és szent szabadságról énekelsz, akkor

cserfa koszorú fogja díszíteni biztosan homlokodat. Berzsenyi hal-

lotta s « lelke hn megérté a szót». Az vallás- és természetszere-

tetét, különösen abban az alakban, a melyben zengte, egyenesen

M.-tól tanulta el. Jól esett a magányban és a természet ölén él
Berzsenyinek a magányt és falusi életet dicsér M. költeményeiben

lelkével rokon hangokra találhatni s el is andalgott rajtuk, míg
beléjük nem andalodott. Lebilincselte t, a sziláját, azonkívül M.
mértéktartása 8 különösen édeskés szendesége. Felébredt költi

múzsáját alkalmazta tehát M. géniuszához.

Döbrentei egy helyt nagyon alacsony fokra akarta szorítani

M. hatását s ezért így nyilatkozik : • Élete delén, mint más vidám

vérrel felejtetni akarna, Berzsenyi könnyes szemmel nézi a mul-

tat s jövt. M. örvendeni akart egy-két foltjáért Berzsenyinek,

hanem ez már bánta tettét és csak meghajtá magát a német
keresztény eltt; szóba vele nem állott.* *) Pedig nagyon is szóba

állt vele : költeményt intézett hozzá, st a társalgásban egészen

hatása alá is került. De egy más helyen, a hol Berzsenyivel söm-
gyéni magányában (1800-tól) olvastatja az «érzékenyked » müve-
ket, már többet hajlandó átengedni M.-nak a Berzsenyire gyako-

rolt hatásból. S a hatást e helyt találóan tudja be Berzsenyi

elvonult életének és könyvbúvásának.

De hiába tagadná bárki is M. hatását Berzsenyire, elismerte

azt Berzsenyi maga, mert midn Kazinczy azt írja neki: «Nagy

*) Berzsenyi mveinek kiadásában.
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gyönyörséggel láttam azokban (a Kistl neki bemutatott költe-

ményeiben) a Horatius, M. és Salis, Virág és Kis tanítványát •,

Berzsenyi szóval sem védekezik M. tanítósága ellen. Salis, Virág

és különösen Kis praeceptorságát azonban úgy látszik sohsem volt

hajlandó elismerni s épenséggel nem vette az önérzetes költ
tcsiklandó, hízelked complimentt-nek, midn Kazinczy t Kis

tanítványának nevezte. Berzsenyi ezt az alárendelést ép oly ke-

véssé érezhette bóknak, mint a hogy azt mi manapság annak

nézzük.

M. hatása nem terjedt ki Berzsenyi egész életére, mint a

hogy azt Erdélyi K. kell megfontolás nélkül állítja. Még M. iránti

szeretetét sem tartotta meg mindvégig, a mint ugyanaz akarja

valószínvé tenni ; mert alig hogy megismerkedett a romantikusok

irányzatával, M. eddigi elnyeit már nem tekinti azoknak. így
Kazinczynak 1809. már érdemül tudja be, hogy az Wesselényi-

dhez írt epistolája mentes t Schiller dagályától és M. piperéjétl ».

(1809. május 5.) Pedig hát még nem is olyan nagyon régen ez

eltt még oly költk számába ment neki M., kiket költeményekkel

-szoktunk megtisztelni és a kiknek müveit beható tanulmányozásra

méltatjuk. Hogy M.-ismerete alapos volt, bebizonyította anti-

recensiójában, a hol még azt is felsorolja, hogy M. els verseiben

hányszor használja a «virányt» és « estfényt*.

De ennél is világosabban szól M. tanulmánya mellett ifjú-

kori költészete. Tárgyait M.-tól kölcsönzi. Megénekli Istent, a ter-

mészetet 8 tüneményeit, a mulandóságot, halált, mélabút, ön-

vígasztalást és magányt, még pedig a M. gyengéden epeked szel-

lemében. Eszmeköre ép oly szk, mint M.-é, st a mennyiben a

•derült költészetet nem mvelte, még szkebb. A M.-nál megkülön-

böztetett három költeménycsoportot Berzsenyinél is megtarthat-

juk, mert mködése teljesen egyirányú M.-éval.

Berzsenyi dalai közül az Estve ez. közel rokona az Elysium-

nak; de azért még nem « valóságos utánzása*, mint azt Schuber

mondja. Angyal is téved, midn csak egy versszakát mondja

rokonnak. Igaz, hogy tárgyaik különbözk, de ez Berzsenyit nem
tartotta vissza, hogy M.-nak idegen tárgyú képeit a maga költe-

ményében fel ne használja. M. költi álmot, Berzsenyi esti képet

fest Festés közben átvesz képeket M. két-három költeményébl,

így a negyedik versszak megfelel az Abend els szakának. To-

vábbá az

:

16*
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Égi bibor fe8tengeti

Az aranyos felhket

rokon az Aufforderung zum Gesange következ sorával

:

Wenn mit Golde sich die Wolken sáunien

A setét bükk felett ragyog

A hold csendes fényében

megfelel a Beruhigung két els sorának

:

Wo durch dunkle Buchengánge

Blas -er "Vollmondschimmer blinkt.

Többi képeinek is megtalálhatjuk mását M. költeményeiben.

Midn a természet mennyei szépségét akarja festeni, Elysium-beli

vonásokat használ.

Min mennyei csendesség Welch ein feierliches Schweigen í

Lelke lebeg körültünk,

Ily szent csendesség ölében So in heiliger Stille ruhten

Hallgatott minden s így állt, Luft und Wogen, so nur schwieg

Midn gyöngyház szekerében Die Natúr, als aus den Fluten

Anadyomene szállt, Anadyomene stieg.

Cynthia így ragyogtatta So begann im Hain zu tagén

Latmusz virulmányait Als die keusche Cynthia

Hogy Endymionra rakta Hoch vom stoken Drachenwagen

Isteni szz karjait. Den geliebten Scháfer sah.

A befejez képeket a Mitgefühl-bl és An die Stille-bl vette.

Schuber A szerelemhez és Esdekl szerelem ez. dalokban,

valamint az Esthajnalhoz czímüben is lát matthissoni hatást, én

pedig azt, a rokon tárgyat és megfelel hangulatot kivéve, egyik-

ben sem tudom észrevenni.

Szerelmes bánkódása kivonat M. harmadik korszakabeli sze-

relmi dalaiból, nevezetesen az Andenken, Erinnerungen és Geister-

Náhe-bl. Gondolatmenetben legközelebb esik az utolsóhoz, az.

elbbiekbl csak egyes elemeket vett fel.

A Nelli-nek három utolsóeltti versszaka szintén ugyan-

azok hatása alatt áll. Bennök sóhajtozza nappal és álmában látja

Nellijét; Philomele nevét zokogja, a csillagok nevét rajzolják;

valamerre jár-kel üldözi árnyéka, még a tenger végs tájéka sem
mentheti meg tle.
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Az I. könyv Emmije a Geist der Liebe és Kindheit együttes

TÍ8szhangja.

A Búcsúzás feldolgozása a Phantasie utolsó négy vers-

szakának.

Schuber végül Az örömhez czímüben s talán még egynehány-

ban is érzi M. hatását, tényleg azonban ez nem mutatható ki.

A sentimentális dalokon kívül Berzsenyi elégia/éléire is nem
kevésbbé befolyt M.

A mulandóság, a mint ezt Angyaltól kezdve minden dolgo-

zat s legjobban Schuber kimutatta, M. híres Elegie-jének átdol-

gozása. Mindketten egy elhanyagolt váromladék szemléltetésébl

a mulandóság bús gondolatához emelkednek. Az eltnt szép idk
rajzolásában azonban csak M. tud igazi szemléletet nyújtani, Ber-

zsenyi általánosságokban mozog. M.-t meghatja a fényes múltra

bekövetkezett szomorú jelen s midn a két kor képeit ügyesen

ellentétbe állítja, bennünk is megfelel érzelmet kelt. Berzsenyi

a mulandóság jelenetéhez inkább csak reflexiókat fz. Egyik tehát

közvetlenebb, a másik elvontabb. A másik természetes eltérés a

német eredetitl az, hogy Berzsenyi magyaros színezetet ad képei-

nek. A hol «die Starken sich des Mahls gefreut*, ott crhörpölték

egymás vérét a párduczos magyarok »; a német « Holdé »-t fel-

váltja a pártás szz, s a Kriegsdrommeté-t a tárogató. A harma-

dik lényegtelen különbség, hogy Berzsenyi vadregényesb helyen

mutatja be a várromot, mint M., a mi az amúgy is csak gondo-

latokban bvelked költeményének némi fenségesebb hangulatot

ad. De egészben Berzsenyi mögötte marad M.-nak.

A vigasztalás, mint ezt már Döbrentei helyesen mondta, a

Trost an Elisá-nak visszhangja, kibvítve a Laurához és Sehn-

sucht czímüekbl vett képekkel. Döbrentei szerint «a Trost an

Elisa egy szép szke menyecske el-elsiramlásának csak czellai

bátorítása, Berzsenyi vigasztalását cherub zengi magasból*. Pedig

hát a valóságban Berzsenyi költeménye a gyengébb s mint vissz-

hang terjengsebb, homályosabb az eredetinél.

A Fannim emléke átírása a Laura's Quellé-nek, közbeszve

a Geliebte-bl kölcsönzött képeket, de az átírás homályos, érthe-

tetlen. A németnek búsongását megértjük, mert, mint mondja!

Laurája a túlvilágba költözött. De Berzsenyi egyszeren vissza-

emlékezik a Fannival töltött édes perczekre s aztán búslakodik,

<de nem tudni min, a váláson-e vagy csak megszokásból ?
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A Melancholián nem annyira a Melancholie, mint inkább a.

Beruhignng hatása érzik. A feldolgozás módjában különböznek,

még pedig a német javára. Felkeresik mindketten a mélabút tar-

tózkodása helyein s a német ezt már halmozott sok képben teszi;

de míg M. halálvágyakodásában csak Isten atyai szeretetétl nyer

vigaszt, addig Berzsenyi a jelen gondjai közt keres enyhülést a

mélabú téréin. Igaz, hogy a magyar férfiasabb, de bölcselkedbb

is fenség nélkül s azért halványabb, — a német érzelgösebb, de

közvetlenebb, mert melt g érzelembl foly.

Erdélyi K.-nak igaza van, midn még a* Közelít télrl is

mondja, hogy M. iskolájára vall. De nemcsak általában szellem-

ben és kivitelben, hanem kivált abban, hogy megtalálhatjuk gon-

dolatmeneti mintáját M.-nak tárgyalt kedves Wehmutb-jában.*)-

A németben nincsenek meg Berzsenyi bevezet szi képei, hanem
helyettök egyszeren csak ta gyep haldokló virágai* ébresztik föl'

a költben a közelg tél sejdítését. S e kedves kép mására találunk

Berzsenyi «enyész kis nefelejtsé»-ben. M. szomorkodva baran-

golja majd be télvíz idején a kis virágok temetjét.

Denn wie sie verblühten auch Lassanként koszorúm bimbója el-

meiner Jugend virít

Flüchtige Freudén. Itt hagy szép tavaszom stb.

Ki ne látna ebben, az szi világról saját magára tér re-

flexióban rokonságot, még pedig többet az esetleges hasonlóságnál*.

M. költeménye inkább elégikus dal, míg a Berzsenyié közeljár a

kedélyi ódához. Mindkett kiváló a maga nemében. Itt a kivitel-

ben már az önállósított Berzsenyit láthatjuk.

Szembetn M. hatása Berzsenyi ódáiban is, de itt ez inkább

csak egyes elemek átvételére, tárgyak, képek, gondolatok kölcsön-

zésére terjed ki. Azok fenségessé tétele, az egész kivitel már
Berzsenyi sajátja. M. dal- vagy elégia-féléibl legtöbbnyire valódi,

ódákat alakít. így jár el mindjárt az An die Liebe hatása alatt írt

A szerelem ez. költeményében. A három strófából álló lendületes-

német dalból egy hét szakos ódát teremtett. A három német vers-

*) Ez, Die Geliebte, s majd Der Abend czimú költemények, melyek
mind hatással voltak Berzs.-re, meggyznek arról, hogy Berzs. ismerte M»
költeményeinek legrégibb (1787.) kiadását, mert az említett darabok csak
az I. kiadásban vannak meg.
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szak nyomát azonban még tisztán kimutathatni a magyar köl-

teményben.

Mi a földi élet b minden ragyog- Wenn deine Göttermacht o Liebe

ványa

Nélküled oh boldog szerelem ér- Ans der Verbannung Nebelthal

zóse ?

Tenger: melyet ezer szélvész mérge Zur Sternenwelt uns nicht erhübe,

hánya,

Melynek meg nem sznik háborgó Wer trüge dann des Lébens

küzdése. Qnall

De te édes érzés, egek szent mag- Ins Eeich der Unermesslichkeiten,

zatja

Az emberi lelket betöltöd egészen, Bis wo die letzte Spháre klingt,

Bajodnak ereje az égbe ragadja Folgst du dem Fluge des Ge-

weihten,

8 a halandó porból egy félisten Wenn er dem Staubé sich ent-

lészen. schwingt.

Mosolyogva rohansz te habnak és Und stürzt nmwogt von Feuer-

lángnak fluten

Meg nem rémít ég föld reád roha- Der Erdball selbst ins Grab der

nása Zeit,

Te bús koporsót menyasszonyi Entschwebst, ein Phönix, dn den

ágynak Gluten,

Nézed s elenyészik rettenetes váza. DeinNam'istTJnvergánglichkeit.

Ez már nem többé a mesternek bethöz ragadt utánzása,

hanem önálló költi alakítás. Kevésbbé önálló a Halál czimtíben,

melyben az An den Tod, Liebe és Vollendungból vett gondolatok

és képek egészszé egyesülnek. A költemény alapja a Vollendung,

melybl a 2., 3. és 9. szakot merítette, az An den Tódból az elst

b a Liebe-bi a 7., 8-at. A 9. strófa a Vollendung egy szakának

fordítása

:

Bablánezok a földi szenvedések

Melyeket csak a halál szakaszt:

Rózsaszálak a gyönyörségek,

Melyeket egy szi szél hervaszt 1

Sklavenketten sind der Erde Lei-

den;

Öfters, ach ! zerreiset sie nur der

Tod!

Blumenkránzen gleichen ihre Freu-

dén,

Die ein Westhauch zu entbláttern

drobt

!
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Schuber a szép Reggelben ós A múzsához czímekben is vél

mattbissoni hatást felismerhetni, én azonban sem tárgyban, sem

hangulatban, de feldolgozásban sem találok rokon vonást M.-nál.

Utóbbinak néhány képét még meglelhetni M.-nál, de a Béggel épen-

séggel független M. befolyásától. Berzsenyinek Erdélyi János sze-

rint leghorátiusibb ódájára : az Osztályrészem-re már inkább hatott

M., még pedig ennek Seefahrer-je. A békepartra jutás, a szülföld

üdvözlése s a falusi otthon vonzó bemutatása mindkettben rokon,

de ez alapjukban rokon gondolatokat Berzsenyi oly eredeti s hozzá

kitn módon fejezte ki, hogy tulajdonképeni hatásról nem is szól-

hatunk. Szinte hihetetlennek hangzik, de kétségtelen, hogy

Berzsenyi legfenségesebb ódája: a Fohászkodás egyike legbefolyá-

soltabb költeményeinek. Eszmemenetben közel áll Seumnak egy

költeményéhez, de részleteiben és kivitelükben M. Heiliges Lied

(Hymne), Der Frühlingsabend s még inkább Der Abend-jának (an

H. Stilling) hatása alatt áll. Elbbi kettbl csak egyes gondola-

tokat és képeket merített, de az utolsó felfogásban is hasonlít

Berzsenyi ódájához. Ennek kitüntetésére ide teszem az Abend-ot

kivonatban. Esti kép festése után így folytatja M. :

Ich hebe freudig meine Augen auf, Mein Geist, im Schranken seiner

Endliohkeit

Und sieheldubistüberall, oGott! Erinisst sie nioht. Wohin mein

Auge schaut,

Du bist es Unerschaffner, der im i8t alles Ketté, Ordnung, Har-
Hauch monie

;

Des AbendwiDdes mir vorüber- Du, auf dessen Machtwink Welten
wallt, untergehn

Du bist ee, der dies Veilchen Und Welten werden, Unbegreif-

licher!

AusrnütterlichemSchoossderErde Der Menscb, was ist er, dass du
rief, sein gedenkst ?

Doch auch des Wurmes Vater bist Anbetungdir und Preis und heisser

du, Gott

!

Dank !

wie sind deiner Wunder viel, o

Herr!

De bármennyire hasonlítsanak is egymáshoz elemeikben,

egészükben, kidolgozás és fenséges szépség tekintetében egymás

mellé nem is állíthatók. M. dalszerüen dicsíti Isten hatalmát s
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egyebet sem nyújt, mint néhány képet Isten mindenhatóságáról,

Berzsenyi Fohászkodása pedig kompakt szerkezetben a világ egyik

legszebb hymnusa. Benne a tanítvány már hatalmasan felülkere-

kedett mesterén,
L
mikor még csak röviddel ezeltt gyenge vissz-

hangokat hallatott.

A Temetben a rokon tárgyon kivül semmi kapcsolatot nem
találok M. költészetéhez. A Magánosságban horatiusi és matthissoni

elemek egyesültek; a 3., 4. szak horatiusi, a többi M. An die

Stille-jének felel meg, helylyel-közzel az Einsamkeit-jára emlé-

keztetve.

Erdélyi K. még a szép Búcsúzás Kemenes-Aljától czímüben

is, különösen ennek végs szakaiban hajlandó M. hatására is-

merni; de alkalmasint csupán azért, mivel Berzsenyi «Magellan

gályáit* említi s M. a Einderjahre-ban szintén megemlékezik a

híres hajóskapitányról. Más hasonlóság nincs kettejök közt. A bú-

csúzás jelenetét szintén nem eredtethetjük M.-tól, mert ez költi

közbirtok s olyforjaán mint Berzsenyi nem énekelte azt meg sem

M., sem más valaki. A kalokagathia dicséretét Schiller — M. ha-

tása alatt zengi.

M. költészetének harmadik csoportja, a leíró, kevéssé érintette

Berzsenyit. Tisztán leíró költeményt egyet sem írt, bár elszere-

tettel használ egyes természeti képeket dal, elégia és óda-féléiben,

hogy azokhoz nem annnyira érzelmeit, mint inkább reflexióit fzze.

Még legtöbb leírást alkalmaz a M.-hoz intézett Balatonáb&n, mely

azonban független M. költészetétl. Legfeljebb a rokon leíró

irányzatban vehet észre némi hatás, de Berzsenyi nem téved élet-

telen festésekbe, hanem azzal a gondolattal eleveníti meg leírásait

:

•Jer, nézd meg!» s így mintegy ellentétbe állítja a genfi tó híres

képeivel saját hazai szépségeit.

A Tavaszban nem látok matthissoni hatást, — Toncs pedig

észre akart olyat venni. M. Lenzbilder-jének szelleme egészen el-

üt : a költ örvendez benne a természet ébredésének, Berzsenyi

pedig a maga Tavaszában sentimentális. Képeik közt sem talá-

lok rokont.

Nem egészen valószíntlen még, hogy Berzsenyit egyetlen

epikai termékére a rokon motivumú Milesisches Márchen ösztö-

nözte. Hogy legalább a külalakban követte M. eljárását, ki klasszi-

kus lyrai versnemben (hendekasyllaba) írta meg regéjét, bizo-

nyítja Antirecensiója, hol ezeket mondja: «Ha M. szép Mar-

Digitized byGoogle



250 DEMBK GYZ.

chen-jet úgy ítéljük, mint recensens az én Remetémet, 1
) akkor M»

szintoly Regnard bolondja lesz, mint én* — a hol tehát az ,
epikai tárgyra alkalmazott, lyrai versformáját M. példájával menti.

Ha a Berzsenyirl mondottakat összefoglaljuk, a következkre

jutunk.

A M. befolyásolta íróink közül Berzsenyi az, kin e hatás

legevidensebb. Legersebb volt ez költi mködésének els kor-

szakában s intensivitása csak vagy tíz évig tartott : a múlt század

végétl a jelen els tizedének végéig. A késbb fel-felhangzó ro-

kon zöngék már csak színezetre hasonlítanak, a mennyiben rokon

tárgyakból csalatnak ki, de ersségre nagy mérvben eltérk. M-
ködésének mind a három ága: dal, elégia, óda egyaránt befolyá-

solt, de az önállósítás legelbb az utóisóban kezddött és csak

azután ment át elégia- és dalféléire. A legersebb mfajban tehát

leghamarább emancipálta magát s leghosszabb ideig trte a ta-

nítóságot az egyszer dalnemben. De fiatalkori verseiben is,

melyekben értéküket illetleg mestere mögött maradt, óvakodik

M. két végletétl : a túlságos sentimentalismustól és a tiszta ter-

mészetfestéstl. Ha már gyöngéd, sentimentális tárgyat énekel meg,,

soha sem oly édeskésen keserg, mint M., hanem inkább gondo-

latokban, reflexiókban bvelked, némelykor tlük túláradó. Ne-

vezetes rokon vonásuk, hogy mint kizárólag lyrikusoknak, egyiknek

sem sikerült drámai kísérlete.

Döbrentei károsnak vallja M. hatását Berzsenyire s mint tle

igen természetes, Kazinczynak tudja be a kár okoztát, a mennyi-

ben «mint barátja nem figyelteté Berzsenyit a német hatály le-

maradoztatására, hanem inkább az ellenkezt tevé.» S így lett

Berzsenyi elképével együtt hibássá, mert «betegesen elsötétült

szívállapot kétségbeeséseit költelembe tenni nem engedi a szépség

illeme, akar ez ert is*.

Utóbbi nyilatkozatát már a romantikusokkal való megismer-

kedése után s ezek hatása alatt tette; pedig 1820. még nem oszto-

zott Schlegelék minden nézetében, st a Eotzebue ellen folytatott

csatározásaikról még azt írja: « Olvassuk a kritikát s azt hiszszük,

a nagy innepély bírák uraimék mindenben igazat mondanak és

gyakran láttatlanban ítélünk mi is nyomukon, statáriumoskodunk*

Pedig csak el vagyunk ámítva.* 2
)

1
) Melyet aszklepiadeszi versnemben irt.
a
) Berzs.-hez 1820. márc. 15. írt levelében.
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Erdélyi K. is kedveztlennek mondja M. hatását, mert sze-

rinte «a leíró hajlamot és az érzelg epekedést plántálta a gyer-

mek költ szivébe, melybl késbb dagálya lett*, Igaz ugyan, hogy

Berzsenyi maga is panaszkodik, hogy «az egyszernek vele szü-

letett példáit M. és Schiller kezdték megzavarni* (A kritikáról), de

e panaszt már a romantikusok hatása alatt hangoztatta. Kitnik

az azon folytatólagos mondásából, hogy «ha Winckelmannt és Jean

Pault elbb ismeri, nem zavarhatták volna meg a fenti példák*.

Pedig a romantikusok e bálványaiból mást nem tanulhatott volna

erre vonatkozólag, mint hogy a leíró vagy fest poézis nem poézis*.

De másrészt nem is teljes érvény az panasza, mert saját maga
rontja le érvényét egy másik állításával. Tak. Horváth Jánoshoz.

1816 nov. 10-én intézett levelében azt mondja ugyanis, hogy

•Horatiust, Matthissont és Schillert követni nem hiba, de dicsség*.

De különben is, lehet-e elképzelni, hogy a gondos M.-nak, most

nem tekintve természetfestéseit, valamikép rossz hatása lehetne

fiatal költre, s itt csak a valódi költt értem, milyen Berzsenyi

volt A gyenge önállótlan rímpengett mindenesetre modorosságra

és élvezhetetlen édeskedésre csábítja, de a függetlenebb fiatalok-

nak csak megtisztíthatja, finomíthatja nézeteit s nagyobb gondos-

ságra szoktatja a tárgy megválasztásában meg kidolgozásában^

S Berzsenyi költészetének utóbbi elnyei fejlesztésére nem kevéssé

hatott német mintaképe. Hogy befolyásolt költeményei legtöbbjé-

ben bágyadtabb, színtelenebb elképénél, azt csak annak tulajdo-

nithatni, ho^y költi egyénisége még fejletlen volt s hogy ódaibb

akart lenni, mint a dallos M. s ilyenkor aztán rendesen a mer
elmélkedésbe tévedt. Összeredményben mondhatjuk : M.-nak nagy

része volt benne, hogy Berzsenyi olyanná fejldött, mint a milyen-

nek Vörösmarty festi Berzsenyi emléké-ben :

Dallott szerelmet, dalia szelíd panaszt

S megédesült a fájdalom ajkain,

Dalt zenge a múló örömnek

S az maradóbb s magasabb öröm lón.

Berzsenyi fiatalabb kor- és költtársán : Kölcsey Ferenczen

már kevesbbé érzik M. hatása. Öt alkalmasint Kazinczy ismertette

meg M.-nal a jelen század els tizedében s ennek is a végén.

Milyenek voltak legels költi kísérletei, nem tudjuk, mert azokat

Kazinczyval kötött ismeretsége után megsemmisítette. Csak sejt-
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hetjük, hogy más szellemtteknek kellett lenniök, mint a milyenre

Kazinczy tanította. A Kazinczy révén megismert új szellem, az

akkor külföldön már végnapjait él ábrándos sentimentalismusé

volt. önéletrajzában írja : ti 808—09 sentimental-lyrisch voltam*,

tehát maga is beismeri, hogy az új világnézletnek nemcsak szeme

közé nézett, hanem hatása alá is került. Hogy kit ajánlott Kazinczy

a sentimentalismus hatásadójául, könnyen kitalálhatjuk, mert

tudjuk, hogy M.-cultuea akkor tetpontján állott. A Kazinczy

közvetítésével megismert M. tette tehát Kölcseyt • sentimental-

lyrisch »-sé.

De ez okoskodásnál világosabban bizonyítják M. hatását Köl-

oseynek e korbeli költeményei. Mindjárt legels fenmaradt müvei

egyikében, az 1808. kelt Arkas-b&n hallatszanak sentimentális han-

gok s még közelebb jut M.-hoz A képzelethez czímben. De az utóbbi

mutatja már egyszersmind a Berzsenyinél függetlenebb Kölcseyt,

mert bár teljesen M. sentimentális modorában írta, a feldolgozás

s a benne nyilatkozó felfogás eredetisége elnyösen külömbözteti

meg Berzsenyi fiatalkori verseitl. Ugyanígy tudta magát függet-

leníteni A nyugalomhoz czim költeményében. Alapjában külö-

nös vegyüléke az Abend (1), Elegie (Gottesacker), An die Stille és

Einsamkeit-nak s egészében mégÍ9 egyéni színezete által önálló.

Vagy ki ne ismerne az ugyanez idben ( 1 808 végén) keletkezett

A szeret czim költeményében matthissoni hangokra, midn zengi :

Oh a szelíd kis istent (Ámort)

Ki nem szeretné,

Nélküle életünket

Ki boldogítná ?

óh Lotti, Lotti higyjed

Édes szeretni !
—

s mégis ki nem mondja az egészet kizárólag a Kölcsey sajátjának?

A választás szelleme is M. hatására vall, de Kölcseyé az önálló

feldolgozás. Elbbiekben még csak erintette korán vagy egyáltalá-

ban bekövetkezend halálát, de A választásban már vágyódik utána.

Midn felsóhajt: «01y édes a setét sír, a nyugalom helye, » M.

hangját véljük hallani.

A Phantasiához czim dalán már Kazinczy szerint is matthis-

soni szépség van, de ezt szintén csak a gondolatokra, érzelmekre,

szóval az egésznek szellemére lehet érteni, mert a költemény ma-

gában önálló.
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A Felelet Kazinczy els sonettjére már világosabban mutatja

a hatás nyomait. Befolytak rá a Nachtigall s az Erinnerung am
Genfersee egy részlete. Kölcsey magasztalja benne mesterét;

Kazinczyt, M. meg barátja : Salis dicséretére zengi költeményét.

A sonett utolsóeltti két sora átvételkép hangzik az Erinnerung

am Genferseebl :

De ah Kazinczyt haliám, énekére Sein Lied (Salis') erklang — die

Bámultak a kegyek, s Ámor Cy- Wipfel neigten sich,

thére — lm Uferschilf sah man den See-

S egyszerre némultak el dalaim. gott lauschen.

Kölcsey Kazinczy eltt elhallgatott, M. pedig Salisszal szem-

ben ezt nem tette, még bókképen sem. S ez eltérés oka nagyon

természetes. Kölcsey Kazinczyban mesterét tisztelte s így ill is,

hogy 8zavara elhallgasson ; M. pedig Salisban inkább tanítványát

látta, kit már azáltal is nagyon megtisztelt, hogy költeményeket

intéz hozzá, elhallgatni eltte tehát épenséggél nem tartozott.

A szép Búcsú B.-tó'l csak a sentimentálismusban mutatja M.

hatását, különben önálló. Egy született leánykának ez. költeménye

kétségtelenné teszi, hogy ismerte, mint Kis és Berzsenyi, M. köl-

teményeinek legels (1787) kiadását. A költemény ugyanis nem
más, mint az Elisas Geburtstag-nak szerkezetben való utánzása és

gondolatainak egy ujdonszülött leánykára való alkalmazása.

M. költeményét egy felserdült leány születése napjára irja, Kölcsey

egy leányka születése alkalmából. M. részletezbb, hosszabb,

Kölcsey pregnánsabb, rövidebb, de gondolatmenetük külön-külön

viszonyokra alkalmazva egyez.

Önéletírásának egy helye, hol azt mondja, hogy németül csak

1809. kezdett «sok ösztönzésre* tanulni, kérdésessé teszi az eddig

tárgyalt költeményekre nézve M. hatását, a mennyiben azok mind

1 808/9. keletkeztek, tehát oly idben, midn szerinte még nem
tudott németül s így M.-t sem ismerhette. De ha tekintetbe vesz-

Bzük abbeli állítását, hogy akkor «sentimental-lyrisch» volt, hogy

«érzeményei csak kölcsönzöttek voltának* (Önpanaszok) és ha

tárgyalt költeményein végigtekintvén látjuk, hogy e sentimenta-

lismusa máshonnan nem eredhetett, mint M.-tól : akkor lehetetlen

el nem ismernünk, hogy Kölcsey emlékezete fenti állításának írá-

sánál nem volt eléggé hü. A sentimentalismus oly hangja, milyen

ekkor nála hallszik, nem fakadhatott sem belsejébl, magyar író-
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tol sem tanulhatta azt, hanem egyenesen csak a német költktl s

itt közelebb magától M.-tól. Tudott tehát már 1808-ban németül,

még pedig oly mérvben, hogy a gondos nyelvezet M.-t is meg-

értette. Csak folytatása érintett tévedésének, midn alább mondja,

hogy a «német literaturával Szemere Pál által Pesten 1810. ismer-

kedtem meg», mert e tekintetben is Kazinczy volt els útmutatója.

De annyi áll, hogy 1810. M. hatása némileg gyengült s ezt Horváth

Istvánnak és Berzsenyinek tudhatjuk be, kik Kölcsey saját szavai

szerint « figyelmessé tették t a lamentabilis tonra, mely verseiben

uralkodik*. Ez évbl csak egy terméke van, melyen M. hatása ér-

Tiik 8 itt is csak annyiban, hogy a sentimentális elemeket tle

kölcsönzi, ez a Végnyugalom.

1811. sokat foglalkozott M.-nal, de e foglalkozásnak költé-

szetében vajmi kevés nyoma. Csak egyes M.-tól kölcsönzött ké-

pekben vehetni ezt észre, legkivált az Andalgásokban,*) hol a

Oenfersee, Alpenreise, Alpenwanderer képei szolgáltak forrásul

(Haller Bocheban, Bousseau mulatása helyének dicsérése, a bájos

szagú genczián, Jura bérczei, Dole szép köre, Gotthard sötétes or-

mai, a kékl Genis útjai s a mosolygó Tivoli), de azért M.-t még
nagyrabecsülte. Azt írta Kazinczynak : «Még tova a 21 év s mikor

tnik el a hév könyü szemembl Matthissonomnak sorain?* (1811.

ápril. 23.) Félévvel rá még szintén M. költészetének bvös körében

él. Kazinczy eltt erre vonatkozólag úgy nyilatkozik : tNem éledek

úgy egy költben is, mint a ki Helvétiában énekel, nem élnék oly

örömmel egy földön is, mint Helvétiában » — s itt a Helvótiában

énekln nem annyira Salist, mint M.-t kell érteni.

1812. is még « Matthissonomnak* írja s költeményeibl nem
-egy helyt idéz. M.-nak Stummes Dulden feliratú epigrammája oly

« magosban ragadja », hogy az akkor Kazinczyhoz intézett levelé-

ben egész terjedelmében írja le. 1813-ban Berzsenyi költeményei-

nek megjelenésekor helyesen ismeri föl a M. hatása alatt irt köl-

temények értékét. «óh az isteni Matthissont! — írja szept. 15.

Kazinczynak — Ennek stylusával együtt lelkét is be kellett vala

*) E költeményrl maga is elismeri Kaz.-hoz írt levelében (1811.

decz. 6.), hogy • Haller Alpeseinek, Salis s M. verseinek köszöni lételét.*

E vallomás nyomán írja aztán Döbrentei: «Kölcseynek Szemeréjéhez írt

költélyén a M. Genfersee-jére szolgált holdból tereng némi pillám ». (Berzs.

költ. kiad.)
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szívni Berzsenyinek.* Tehát még állandóan M. szellemi társaságá-

ban él.

Szemere eltt boldognak mondja M.-t, mert cszép régióban

lakik s a szép természet neki embereket teremt, hol különben nem
Tolnának » ; kérdi egyúttal tle, hogy a matthissoni verhángniss-

voll-nak mily magyar szó felel meg. De mindezeknél határozot-

tabban tanúskodik akkori M.-tanulmányáról a Minden órán és a

Szemere Pál jegyváltása alkalmából írt Jegyváltó. Ez utóbbi

Kölcseynek M.-tól legbefolyásosabb költeménye. Nem egyéb,

mint M. Der Bund-jának átdolgozása. Egy helyt a gondolati remi-

niscentia oly hü, hogy szinte fordításnak hangzik. Ez átvétel

Kölcsey Jegyváltójának legszebb helye :

Yedd e gyrt reszket kezembl, In diesem Kuss nimm meine ganze

Seele,

Yedd e csókban forró lelkemet. In diesem Ring das Pfand der

Ewigkeit

!

A mi M.-nál majdnem leghátul áll s költeményének csatta-

nós véget ad, az itt Kölcseynél a költemény legelejére került 8

nem épen elnyére, mert ezentúl nem tud emelkedni, hanem el-

lenkezleg mindinkább ellaposodik s általánosságokba téved. Ez
Kölcseynek egyik legkevésbbé sikerült átvétele.

1814 elején Kölcsey még Schiller és Goethével együtt mes-

ternek mondja M.-t. Nem sokkal rá kezddött nála a romantiku-

sok hatása alatt a sentimentalismus hálóiból való kifejlés. Ez

volt saját szavai szerint « életének legnehezebb stúdiuma* ; ez pe-

<Lig egyebet sem bizonyít, mint hogy lelke annyira hozzászokott

a csirájában már úgy is benne lév sentimentalismushoz, hogy

szinte természetévé lett s az attól való leszokás aztán bajjal járt

De hogy is ne, mikor M. szellemét annyira magába szívta, hogy

elmondhatta: könyvnélkül tudom,*) s midn még röviddel azeltt

ösztönözve érezte magát Döbrentei ellenében a sentimentalismus

védelmére kelni.

A romantikusokkal akkor kötött ismeretségének hatása mind-

járt meg is látszott, mert Kotzebueról még ugyanazon évben írja

a kicsinylés hangján: •Oh az édes Kotzebue.U M. hatása azonban

a romantikusok daczára sem sznt meg. 1814. írt Küzdés-e

*) Döbrenteihez 1813. nov. 15. irt levelében.
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M. bölcsel költészetének hatását tünteti fel. Találunk benne ele-

meket a Mitgefühlbl, az Abendwehmuthból és a berczegn szü-

letésnapjára írt alkalmi költeményekbl. A szenved-ben a matthis-

soni sentimentalismus elemeihez tér ismét vissza. A természet

ölén élt boldog múlttal szemben panaszolja vigasztalhatlan szo-

szomorú jelenét.

1815-ben szünetelt költi termelése; mindössze egyetlen egy

verse maradt fenn ez évbl. Annál többet foglalkozott irodalom-

történeti és aesthetikai tanulmányokkal. S itt a romantikusok let-

tek vezérei. Befolyásuknak kell tulajdonítanunk, hogy Ossianról,

kit még csak egy hónap eltt legnagyobb irodalmi nyereségnek

mondott, és Schillerrl meg M.-ról nem épen kedvezen nyilatko-

zik. Döbrenteinek írja 1815. május 13: «A kaledoniai (Ossian) és

a görög (Homer) olyformán állanak elttem, mint Schiller és

Goethe : nagy mindenik, de Schiller setétbe sülyeszt s kifáraszt,

Goethe felderít s erben tart.» És folytatólag: «Én a recensióban

azt vallom, hogy én Himfyben és Csokonaiban és a kitisztított

Daykában is sok elhányni valót látok, de látok azt M.-ban és

Klopstockban is.o S az itt kedveztlen világításba helyezett

Ossian, Schiller, M. és Klopstock mind a romantikusok proscri-

báltjai, csak az utóbbival bántak késbben kissé humánusabban.

Az 1816. keletkezett Eény már megint M. hatását uralja.

Benne a M. költeményeinek els kiadásában álló Die Tugend-ot

választotta mintául. Gondolatmenetük és szerkezetük rokon. A leg-

szembetnbb hasonlóság az egyes szakok ellentétességében rejlik.

Hosszúságuknál fogva csak a legutolsó szakokat vetem egybe

:

Kein Stundenschlag ertönt, kein Légy idvez nekem,

Tropfen Zeit entfluthet, Bár vér s pusztulat

Wo nicht ein edles Herz um edle Kövessék nyomdokid

Herzen blutet

;

S inség s halál.

Kein Abendstern erscheint, kein Tiszta kebelbe

Morgenroth beginnt, A gyilok ha merül

Wo nicht der Wehmuth Schmerz Tiszta kebelre

auf frühe Gráber rinnt

:

Vad sors ha rohan :

Wo diese Gottheit wohnt, hebt Intesz egedbl

über Grab und Zeit S az isteni lélek

Und Trennung das Gefühl der Nem eülyed el.

Unvergánglichkeit

Des Dulders Geist empor

!
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Az ugyanakkor írt A reményhez ez. költeményét ugyanannak

a kiadásnak : Hymne an die Hoffnung-jából merítette, csakhogy,

mint azt sonettben máskép nem is tehette, tetemesen összevonta

a hosszas német eredetit. Az els szak két végs sorának pl. meg-

felel a németben két hatsoros strófa. Kiválóan rokon

:

Wenn alles um mich her verblüht Idv néked így ! ha mindent elvesz-

tid stirbt, tettem,

Wenn alles f&llt und sinkt und Ha tengerhabként duzzad bána-

untergeht: tom,

O Hoffnnng, Hoffnung dann ver- Ne legyek elhagyatva, légy mel-

laBs mich nicht

!

lettem.

Kölcsey sonettje kerekebb, egységesebb, mint M.-nak kissé

laza elmélkedése.

Innen, vagyis 1816-on túl nem terjed M. hatása Kölcseyre;

de azért épenséggel nem hagyott fel, mint a többiek, kedves

Matthissonja becsülésével s mvei olvasásával. 1817. a Csokonai-

kritikában még tlegbájolóbb szépségnek* mondja az nj elvét

Mveit ismeri, mint talán egy magyar költ sem, még Lyrai Antho-

logiáját, Leveleit és Emlékezéseit is beleértve. St a M.-ról szóló

irodalmat is ismerte, mint azt Berzsenyi-recensiójában kimutatta.

De bár fel nem hagyott becsülésével — 1831. még azt írja

Döbrenteinek : «Én Schillerben és M.-ban lelek eleget, a mit nem
javaihatok, s ki fogja azért állíthatni, hogy e két nagy mvészt
nagynak lenni meg nem ismerem » — az irányaival, különösen

a sentimentálispal , ezentúl nem értett egyet s innen az imént

idézett dicséretnek is a megszorítása. Nemcsak a romantikusok ha-

tásából, hanem saját sBsthetikai életébl is kiindulva, gyakran hal-

latja 1816-on túl a sentimentalismust elítél szavait. Korner

Zrínyije ez. dolgozatában így szól erre vonatkozólag: «Nem szá-

nakozásra méltó dolog-e, hogy mi magyarok oly igen el hagytuk

magunk közt a német sentimentalismust terjedni, hogy a goethei

vidáman mosolygó gratiákat mind e mai napig is oly szken akar-

juk szeretni, s a schilleri halvány képeket imádjuk.* «De könnyebb,

folytatja, a sentimentalismus lélekcsapongását s dagadozó beszéd-

árját követni, mint a mvészi nyugalomnak józan fellengését, mert

amannak követésében saját parányi tüzünket sebes lángokra kelni

engedhetjük 8 tetszünk magunknak, midn az érzelem csekélysé-

gét rendetlenséggel, a gondolat ürességét dagályoskodással fedez-

getjük.i Akár csak a romantikusok bibliájából olvasott volna. S ez

PhllologUl Kteltey. XV. a 17
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irányban annyira megy aztán, hogy még a Fanni hagyományairól

Bem valami hízelgn nyilatkozik, midn azt Siegwarttal s a bete-

ges érzelgsség termékeivel egy sorba állítja.

Kölcsey, mint láttuk, M. tanítványaként kezdte meg költi

pályáját, de mint ilyen is sokkal többoldalú, önállóbb tárgyban

s hangulatban, mint Berzsenyi matthissoni tanítványsága ide-

jén. A M.-tól vett tárgyakat majdnem mind önállóan s mond-

hatni ügyesen alakítja. Sokszor a puszta tárgyon kívül nincs is

semmi rokonság Kölcsey és M. közt. Ily önállósított rokon tárgyú

költeményei : Bordal, A szabadsághoz, Képzelethez, Szerelemhez,

Laurához, Egy ifjú sírján, Ábránd, Andalgások, Vigasztalás,

Kívánság, Óhajtás, Vágy, Emlék, Áldozat, Szerelem, Alkonyi dal,

Esti dal. Mentes maradt M. költészetének mindkét végletétl, kü-

lönösen pedig a veszedelmesebbtl : a természetfestéstl. t inkább

M. csendes szemléldései, ábrándozásai, itt-ott egy halálvágyako-

dás, majd meg késbben horatiusi nézletet valló és bölcseimi köl-

teményei vonzották. Az elégikus dal az a mforma, melyet M. ha-

tása alatt leginkább müveit, elégiát vagy ódát nem írt ez idben.

Megválogatta tehát is, mint Berzsenyi a neki valót, megfelelt,

de ezt aztán függetlenebbül dolgozta fel Berzsenyinél. M. hatása

alatt írt dalai nem vesztettek, úgy mint a Berzsenyiéi, közvetlen-

ségükbl, hanem inkább ellenkezleg : sokszor elevenebbek s min-

dig egyénibbek a M.-éinál. Dalainak tárgyai szintén gyöngéd ér-

zelmek, gondolatok a matthissoni «edle Zurückhaltung» módján

írva. Epekedése nem annyira a sírontúlinak, mint inkább az esz-

ményinek szól. Az egyénibb színezetet az által éri el. hogy dalait

szülföldjén szerepelteti s nem a M. sablonszer bájvidékein. Nem
veszi át természeti képek festésében , mint Berzsenyi, M.-nak az

unalmasságig egyhangú esti színezetét, hanem inkább az ébred
napot, Aurorát mutatja be, mi által természetesen egész másnem
hatást is kelt. «Lantja reszket húrjaira — akár csak M.-nál —
nem jön soha semmi durva, semmi rút» (Szerelem), de ezt nem-

csak a matthissoni hatás érdeméül szabad betudnunk, folyt az

szepltlen szzies lelkületébl is. Hogy M.-ra vonatkozólag nem
követte vakon a korízlés szavát, mutatja, hogy M. imádott senti-

mentalismusát kell értékére szállítja le s figyelembe alig vett

epigrammáit joggal és helyes sesthetikai érzékkel Goethééi mellé

helyezi. (Kazinczyhoz.) Szóval az egész írói pályája világosan

tanúskodik arról, hogy lehet a legtöbboldalú hatásokat befogadni
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« mindazok daczára az írói önállóságot megrizni, s különösen

a mi esetünkre vonatkoztatva, hogy lehet M.-tól is kedvezen

befolyásoltatni.

Érintettük az imént Kölcseynól, hogy német irodalmi tanul-

mányaiban Kazinczyn kívül Szemere Pál volt els kalauzolója.

A mint észrevehet a szellemi rokonság Kazinczy és Szemere közt,

épúgy található az M. és Szemere közt. Hasonló vonásokat tüntet

fel nemcsak irodalmi mködésük, de jellemük és küls életük is.

Ezúttal minden mást mellzve, csak költi eljárásuk legrokonabb

mozzanatát emelem ki : a gondos tárgymegválasztást s az egyszer

megválasztott gyöngéd, nemes tárgynak finom, kifogástalan fel-

dolgozását. Szemere épúgy a « legédesebb magyar dalok írója*

,

mint Mathisson a legédesebb németeké. Mindkett a verstech-

nika mestere.

Midn Kölcseyvel, e késbbi legjobb barátjával megismerke-

dett (1809), M.-t és lelkületének megfelel költészetét már jól

ismerte. Nem lehetetlen, hogy már Pozsonyban lyceumi tanulmá-

nyai idejében, tehát századunk legelején olvasta az akkor a ro-

mantikusok daczára még virágkorát él M.-t De «Poétai Zsengéi*,

melyeken M. hatása még nem érzik, a mellett látszanak szólni,

hogy a német édes költvel való ismeretsége késbbi kelet. Ez els

feltevésnél valószínbb, hogy csak 1806-ban vagyis 21 éves korában

ajánlta neki elször M. olvasását az akkor Németországból visz-

szatért Döbrentei. De úgy látázik, hogy Döbrentei tanácsának nem
volt foganatja, mert szellemi termékein 1807-ig, vagyis Kazinczy-

val való megismerkedéséig nem találjuk M.-studiumának nyomát.

Csak Kazinczy meleg ajánlgatásának sikerült vele M.-t megkedvel-

tetni, úgy, hogy aztán 1807—09. készült költeményei csak M. szel-

lemében éltek. De hisz azokat 1809-ben széttépte, hogy vonhatunk

tehát azok szellemére következtetést ? Megrzött azonban Kazinczy-

hoz 1812. jun. 4. intézett levelében egy oly fontos nyilatkozatot,

mely fenti állításunkra jogosított. E szerint az ez évben német

nyelven keletkezett Recitativo-]* (utóbb : Titkos vidék) fiatalkora

modorában készült. Ha ez áll, a mint hogy Szemere szavai után

állnia kell, akkor 1807—09. írt költeményei csak M. tanítósága

alatt keletkezhettek, mert a Recitativo a matthissoni sóvárgás,

epekedés határozott nyomait viseli magán. Állításunk mellett szól

-az a körülmény is, hogy 1809-ben új fiatal barátjának, Kölcseynek

is szivére köti az eltte akkor már ismeretes M.-t. A péozeli ma-

17*
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gányában 1812—13. írt dalaiban (azoknak, a kik szeretnek) már
M.-t uralja, különösen a Szövetség és a Szemeretárban fenmaradt

Emlékezés Elizára czímüekben. Utóbbiban már az ideál Eliza ne-

vét is M.-tól vette. 1
) Echojában M.-nak distichonos Einsamkeit-

ját dolgozta fel.

Hogy ezen M. befolyásolta költeményeit nem tekintette a

költészet nevére méltatlan termékeknek, azzal bizonyította, hogy

azokat sokkal késbben is, midn a romantikusokat már rég is-

merte, érdemeseknek találta újabb közlésre. Megjelentek Kulcsár

Hasznos Mulatságaiban, Döbrentei Erdélyi Múzeumában, saját

Muzárionjában és 1835-ki Aurórájában.

8 nemcsak vélekedett úgy, hogy e dalok megérdemlik a

közönség közti mentl szélesebb elterjedést, megmutatta maga a

közönség is, hogy az ily, a szó valódi értelmében csinos dalok meny-

nyire megfelelnek szája ízlésének. «Némelyeik — írja Szvorényi —
mindjárt els megjelenésük után, országszerte megtalálták dalla-

mukat ós keletüket is. » Különösen a nnem kedvét találták e ked-

ves dalocskák s mint Tatay János 1814. írja: «Óhajtva vártak

szépeink több ilyet. » (Szemere P. Munkái I. 265.)

Legvilágosabban mutatta ki Szemere az nagyrabecsülését

M. iránt 2
) az által, hogy Beethoven componálta szép Lied aus der

Ferne-jét még 1817. Helmeczy ós Somogy hasonló fordításai után

is méltónak tartja újból lefordítani. 8
) Szvorényi azt «M. után

adott»-nak mondja, pedig nem egyéb tiszta s még hozzá elég ügyes

fordításnál; csak egy-két helyt nehézkes vagy erszakolt. Egybe-

vetés kedvéért hadd álljanak itt a bevezet szakok

:

Wenn in des Abends letztem Midn az est végsúgarában

Scheine Eltted egy mosolygó kép

Dir eine láchelnde Geetalt

Am Rasensitz im Eichenhaine Gyepszékednél, tölgyed boltjában,.

Mit Wink und Gruss vorüberwallt, Köszönve s intve általlóp

:

Das ist des Freundes tréner Geist, Az híved lelke, mely kísér,

Der Freud und Friede dir ver- Mely néked kényt s békét igér.

heisst.

1
)
Az egészen meglátszik M. harmadik korszakbeli szerelmi költe-

ményeinek hatása.
2
)
Csak természetfestéseit, úgy látszik, helytelenítette, mert Kaz.-nak.

1815. deo. 15. ezt írja: «A fest fest a poéta után, de nem viszont*
8
) Döbrenteihez 1817. jun. 29. intézett levelében.
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Lelkületének kivált azért is tetszett M. költészete, mert en-

nek szepltlenségében, gondolatai és kifejezései gondos megvá-

logatásában valami különöset, a köznapitól eltért látott. 8 ez a

sajátosság vonzotta a különlegeshez hajló természetét annyira,

hogy Kazinczy Gáborhoz írt levelében joggal mondhatta: «Ver-

tjeim — s itt a M. hatása alatt keletkezettek is értendk — több-

nyire termettek*. Úgy beleélte magát M. szellemébe, hogy befolyá-

solt költeményeit is saját szülötteinek nézte.

De Szemere nemcsak mint M. befolyásoltja érdemli figyel-

münket, hanem mint M. buzgó híve s hírének terjesztje is. 8 e

tekintetben nem hiába Kazinczy tanítványa. Nemcsak a • Triászá-

ban volt M. lelkes szószólója, ajánlgatta t a közéletben, társa-

dalmi érintkezéseiben is ; nemcsak Kölcseyt vezette be alaposabb

ismeretébe, hanem Kisfaludy Károlyt is. Barátságuk kötésekor

1805. még aligha ajánlotta neki M.-t, mert kérdéses, hogy maga
ismerte-e már akkor. De annál inkább figyelmeztette t 1810. a

kedves német költre. A nyugtalan Kisfaludynak azonban akkor

semmiféle, vagy legalább is nem olyan olvasmány kellett. Nem is

látszik meg e korbeli dalain, hogy valamikép befolyásolta volna

M., mert a rokon tárgyú : A reményhez-t, vagy a hasonló szellem

:

A kedves sírjánál-t még nem mondhatjuk M. hatása alatt keletke-

zetteknek. Csak midn sok hányódása után a húszas években némi

nyugalom állt be küls-bels életében s a dolgozásban is gondosabb

lesz, akkor tér vissza ismét az egykor ajánlt M.-hoz. Helmeczyvel

1820. kötött barátsága is megtehette e részben az új initiativát,

elég az hozzá, Kisfaludy 1823-tól kezdve M. befolyása alákerül.

Mindjárt az ez évben készült distichonos töredéke : Visegrád M.

Elegie-jének hatása alatt íratott. Még inkább A szellhöz ez. köl-

teménye, melyet a híres Lied aus der Férne inspirált. Kisfaludy

a szellre bízza kedvesének « csendes lakjában • való üdvözlését és

vigasztalását, a németben pedig a költ szelleme maga végzi azt. M.

feltnik kedvesének a fVerschwiegenesKámmerlein»-on kívül több

különféle helyzetben, a mi költeményét kissé mozgalmasabbá teszi

a magyarnál, de ez viszont egyöntetbb, mert a szellvel min-

dent a kedves lakában végeztet. Kisfaludy epikus keretet von költe-

ménye köré, kezdve a kedves lakánakjbemutatásán, folytatva a szel-

lre bízottak tárgyalásával s a szellnek, holta után való teendivel

végezvén, M. pedig csak négy lyrai képet illeszt egymáshoz különö-

sebb bevezetés vagy befejezés nélkül. A kiválóan rokon helyek:
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Wenn in des Mondes Dámmer- S a midn hs alkonyában

lichte Zeng az árva fiilmile,

Sicb deiner Liebe Traum verschönt Lelke néma lágyultában

Durch CytiBus und Weymouths- Onszerelmit festi le

;

ficbte t legyingesd boldog szell t

Melodisches Gesáusel tönt Bózsaillatot lebell!

Und Ahnung dir den Busen bebt

:

S lengve szívhullámain

Da8 ist mein Geist, der dich um- Tüntess fel szép álmain.

schwebt.
És ha keble mély titokban

Ftihlst du beim seligen Yerlieren Eönynyel áztan ömledez

In des Yergangnen Zauberland S visszavágyó lángzatokban

Ein lindes geistiges Berühren, Múltja szépin tévedez :

Das ist mein Geist, o zweifle nicht! Lengj körüle boldog szelló

!

Egészben a magyar még sentimentálisabb a németnél. M.
Auf ewigl dein-nal végzi költeményét, Kisfaludy még az elher-

vadás jelenetét és sírja képét is biggyeszti hozzá ! S ezt nem ok

nélkül teszi, hanem M. halálsóvárgó költészetének hatása alatt,

legközelebb pedig a rokon Andenken és Geisternáhe czímüeké alatt.

Az 1827. kelt Alkonyi dal- & M. harmadik korszakabeli szerelmi

költeményeinek kivonata; majdnem minden kép mását vagyis

eredetijét megtaláljuk azokban. Zengi azonkívül Kisfaludy a sze-

relem örömót-búját, hatalmát, az elválás keservét, az eltökélés fér-

fiasságát, a remény állandóságát, panaszait a kedves sírjánál s a

mulandóság síri dalát, de mindezt más képekben, különböz ér-

zelemmel és gondolatokkal, mint M. A matthissoni hatás amúgyis

csekélyszámú lyrai költeményei közül csak egynehányra terjed ki

s itt is leginkább a dalfélékre. De a mit maga nem igen tett,

megtette Aurorája, mely egész pályafutásán a matthissoni ízlést

akaratlanul is terjesztette, midn Helmeczytl, Szentmiklóssytól,

Szenveytl, majd meg Sédel, Kunoss, Császár Ferencz ós Bajzától

is hozott M. szellemében és hatása alatt írt költeményeket. Mind-

nyájokát leginkább M. sentimentalismusa vonzotta, az ö termé-

szetfestései csak elvétett kísérletekre bírhattak egyeseket. Az Aurora

azonban nem volt egyedüli tzhelye M. * tanítványainak. Már azt

megelzleg is terjeszthették a finomító költészetet Kulcsár Hasz-

nos Mulatságai és Döbrentei Erdélyi Múzeuma révén. Az elbbi-

ben Klauzál ós Szemere, az utóbbiban ugyancsak Szemere, Füzesi

József és Döbrentei maga voltak szószólói. Döbrentei, mint érin-

tettem, a német egyetemekrl (Wittenberg, Lipcse) hozta már a.
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század elején M. költi nevét és ismeretét mihozzánk. Jóidéig von-

zódott hozzá, mert nem egy rokon vonást talált az , meg a saját

élete közt. Prédikátorok fiai voltak mindketten, egyik is, másik is

papságra, majd tanítóságra szánta magát, de mindketten elkel
családokhoz jutván nevelökül, sokat utazgatnak s megismerkednek

a nagy világ tónusával. Hozzá való vonzódásának bélyegét fel is

tünteti egyik-másik költeménye (Laura halálára, Esti emlékezés

a sírok közt), de utóbb a romantikusok hatása alatt elhidegült

iránta, st alkalom adtán kedveztlenül is nyilatkozott róla. Jóval

késbben 1842. aztán ismét melegedik iránta, st Berzsenyi-

kiadásához írt jegyzeteiben néhány költeményét szépnek is mondja.

Az idézett helyen azt írja: «Elttem újra M. gyengéd fuvalmai

(kicsinylleg), melyeket egykor felslausitzi Pescheck Adolf hív

barátommal Wittenbergában együtt olvasék : V. vermehrte Auflage

Zürich 1803. Bizony szép M.-tól : Genfersee, Eljsium, Adelaide,

Die Betende, Lied aus der Férne, Andenken. Megpillantván ezeket

annyi év, annyi egyéb munka után, emlékezetembl mondám el

soraikat.! E nyilatkozata is bizonyítja, hogy M.-t sokáig mellzte,

de azért a valódi szép iránti érzéke nem tompult, is járta M.

iskoláját, de aztán idk változtával, mint sok más, is elpártolt

tle. De a M. hatása alatt fejlesztett s egykor híres szép tolla

pályája egész folyamán akarva nem akarva is visszautalt mindig

mesterére: az édes nyelv M.-ra.*)

Századunk húszas éveiben Vörösmarty is megérezte M. hatá

sát, de az a hatás egészben rövidélet volt, úgy hogy Kemény és

Gyulai helyesen mondhatták : a német költészet nem bírt rá vonz-

ert gyakorolni. De mert fiatalkori versei tanúskodnak róla, hogy

a századunk els és második tizedében M.-tól annyira befolyásolt

irodalmunk t sem hagyta egészen érintetlenül, számot kell ad-

nunk e hatás természetérl. Közvetve vagy közvetlenül ismerke-

dett-e meg Vörösmarty M. költészetével, nem tudjuk biztosan. Nem
lehetetlen, hogy * börzsönyi barátjai» (Egyed, Klivényi, Teslér)

révén, kik jól ismerték az egykorú német irodalmat s így talán

*) M. hatása érezhet Fáy A. fiatalkori verseiben is ; nevezetesen

:

A lányka el-ne-felejtse, Sírvers, Fannim sírhalma, A fülmiléhez cz.-ekben,

de különözen Az én sírhalmom-ban. Utóbbinak két kezdstrófája M.-nak

distichonos Einsamkeit-jából, két befejez szaka pedig a sokat utánzott

Lied aus der Férne-bi van véve.
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M.-t is bírták könyveik közt, közvetlenül is megismerkedett M.-nal.

Ha pedig csak közvetve élveste, akkor ez az idszaki folyóiratok,

de ezeknél maradandóbban Berzsenyi költeményei útján történt.

Annyi biztos, hogy M. költi szelleme nem volt ismeretlen eltte,

st inkább ellenkezleg, az sentimentalismusának els költemé-

nyeire érezhet befolyást is engedett. Az elmenhöz, A bujdosó,

Emmihez, Idához, majd meg utóbb : A bonyhádi erdben, A gyöt-

rd, A szánakodóhoz, A völgyi lakos érezték M. sentimentalis-

musának hatását. De mindezek érzelgsséget lényegesen megkü-

lönbözteti a M.-etól a neki kölcsönzött egyéni színezet. Vörösmarty

is sóvárog a halál után, akár csak M., de ezt nem csupa modoros-

ságból, a túlvilági boldogság áhítozásából vagy egy merben köl-

ti ideál iránt érzett boldogtalan szerelembl teszi, hanem mert

Etelkája nem érti vagy nem akarja érteni szívbeli kínjait, gyötr-

dését. Boldogtalansága festésekor is, mint M., vagy a víg tavasz

leírásából indul ki, hogy az ellentét útján jelen szomorú állapotját

annál jobban kiemelhesse, vagy pedig a leáldozó nap és haldokló

sz képeibl, hogy elhervadását a hasonlóság által szemléletesebbé

tegye. Vagy nem érezzük-e magunkat M. elemében, midn
Vörösmarty következleg énekel:

A csalogányhoz.

Csattogj tavasznak édes éneklje,

Csattogd el az eped szerelem dalát,

Míg elborultan jár a völgyek ifja

Biadva zeng berkeid körül.

Oh zengni fogsz te még több tél után is

De hallgatód már akkor nem leszen:

Egekre csattogsz hathatós daloddal,

De nem hat a 6Ír mélyéhez szavad

:

A völgyek ifja nem hall téged ott.

De Vörösmarty emancipátiója csakhamar bekövetkezett. 1824.

midn neki a matthissonival rokon tárgyat kellett megénekel-

nie : egy kis gyermek elhunytát, akkor a maga gyönyör elégiá-

jában (Kis gyermek halálára) oly remeket produkált, mely mérhe-

tetlenül felette áll a M. Nachrufjának. Beköszöntött ugyanis az a

kor, midn Erdélyi J. szavai szerint, alyrai költésünk elhagyogatta

már a dagályt és érzelgést s jobb példányok nyomán az egyszer -

höz, nemzeti-népieshez simult, midn elvesztette azt a betgees
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szint, mely a czifrán érez periódus termékein látszott, midn
szóval az ábrándozó, érzelgsbl romantikus költészet lett.

»

Az Aurora is szolgálatába állt az új ízlésnek, de csak egy

részben, más részben még mindig ápolta M. gyöngéd költészetét.

A fiatal Toldy mint versel a második rész bíve volt. Az

M.-ismerete és szeretete még egyetemi éveire vezethet vissza.

Jelentékenyen megersíthette aztán M. tiszteletében 1828—29-ki

berlini tartózkodása, midn, mint tudjuk, bejáratos volt M. baráti

ismersénél : Hufelandnál. M. eljárását költészetben és prózában

még 1831. követendnek találja. Azt írja Kazinczynak nevezett

évben (ápr. 6.): «M. igazítgatott, metélt, toldott s nekem ezt jónak

látszott követnem.! Késbb azonban megváltoztak nézetei a va-

lódi költészet természetérl s ízlése az egyéni-nemzeti felé mind-

inkább hajolván, lassan-lassan elfelejtette M.-t — kiben az érin-

tett költi követelmények vajmi kis mértékben voltak meg, —
vezércsillagnak tekinteni. Nagyon valószín azonban, hogy még

egyetemi tanulmányai idejében vitte át a M. iránti szeretetet

barátjára : Bajza Józsefre is.

A ki ismeri Bajza önállótlan költészetét, a ki tudja, hogy

legtöbb költeményére másoktól (Goethe, Uhland, Vörösmarty,

Szemere P. stb.) vette az inspiratiót, természetesnek fogja találni,

hogy M. hatásának sem tudott ellentállani. Bajza legutolsó köl-

tnk, kin M.-nak nagyobb mérv hatását ki lehet mutatni. Már
egyik legkorábbi verse is, az 1821. kelt Ejjel-e nem egyéb M. köl-

tészetének visszhangjánál. Elejét An Laura (2) és Beruhigung-

ból, tulajdonképeni tárgyát Elegie (Gottesacker) és Elegie (Sophie

S. u. Eleonore K.) czímekbl, befejezését az Abendwehmuthból

vette. Részleteiben, hangulatában tehát egészen önállótlan, csak

a kölcsönzött egyes elemek egybeillesztése az munkája. Este —
kezdi — egy sírkereszt romján ültem; feltnt a szent Emléke-

zet — folytatja — s vele «az eltávozott alaki, egykor! angyalom.

Szent árny ! sóhajtám, hol, hol fogsz Wo reift was beseligt ?

velem Der Einklang der Herzen

Te egykor egyesülni ? elázott Wo hat er Bestand ? (Abendweh-

Arczozal fordult el s - a sírokra muth.)

inte. Du hast es vernommen

;

Doch schweigst du und seukest

Auf Urnen und Grüfte

Den warnenden Bliok.

v
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A kvetkez évben (1822.) keletkezett A ligethez és Esthajnal

szintén M. szellemét uralják. Párjaikat nem találni ugyan teljesen

M -nál, de hangulatuk egészen M. befolyására vall. Azonban a

rokon hangulat daczára is elnyösen különböznek a befolyásoló

költészettl, a mennyiben Bajza nekik egyénibb színezetet tud

kölcsönözni. Az Esthajnal els szaka az Abendlandschaftból

van véve.

Báj ló aranyfény Goldner Schein

Csillog szelíden Deckt den Hain ;

A reszket tó Still und hehr

Hullámain. Strahlt das Meer.

1828-ig terjed törvénygyakorlata idején is h maradt Bajza

M.-hoz. Az ez idétt keletkezett Emlékezés-ének (1824.) két beve-

zet szakát az Andenken-bl kölcsönözte. 1825. írt Kesergésére az

Abend hatott, két verselei szaka egyszer átírása a németeknek

és csak annyit változtat M. gondolatmenet)én, hogy « csendzava-

rónak » nem a tücsköt, hanem a fülemilét veszi.

Ugyanakkor kelt Megelégedésében Matthissonkép kis hajlékot

kíván magának elzárt vidék magányában, hol « bíbor hajnalfelle-

gek, holdragyogta forrás és baráti szózat szebb örömre intsék,

mint a milyent hír és szerencse nyújtani képesek ».

Az csinos Az eltnt ifjúkor-át (1826) is befolyásolta M.,

nevezetesen ennek Eindheitja s részben Die Einderjahre, meg Die

Geliebte-je. De annyi kétségtelen, hogy különösen a költemény

második felében jobban meg tudta rizni önállóságát, mint a többi

befolyásoltakban. M.-nak is a tavaszi vidám képek, különösen az

esteli táncz a szabadban, juttatják eszébe elszállt boldog ifjúkorát.

De rövidebb költeményét közeli halálára való sentimentális utalás-

sal végzi, Bajza pedig visszaóhajtozza az aranyos ifjúkort. A szintén

1826. keletkezett Emlékül nem egyéb, mint az Adelaide utolsó

szakbeli három sorának hétben való magyarázata.

Pesten való letelepedése után néhány évig teljesen elfelej-

tette M.-t, jobban vonzotta t az akkor felkapott romanticismus.

Csak 1833. ragadhatta meg M. Die Geliebte-je ismét annyira,

hogy szellemében megírta A völgyhöz ez. költeményét. Elejét

M.-nak annyi utánzásra talált distichonos Einsamkeit-jából vette,

a többiben M. módjára kesereg egykori kedvese htlenségén 8 pa-

naszolja jelenlegi boldogtalanságát. Bajza végezetül még érzelg-
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eebb M.-nál. M. nála szokatlan fordulattal szeretné, ha htlen

kedvese látná most lelki kínjait, talán meglágyulna s töredelme-

sen ismét hozzáédesednék. Bajza kikívánkozik «a földi kínok

tengerébl*.

E költeménynyel véget ért M. hatása Bajzára. Használ ugyan

késbbi költeményeiben is egyes matthissoni elemeket, így az ifi-

ben M. speciális bíboros esthangulatát, de tisztán csak kiinduló-

pontul, vagy sóvárgását, halálsejtelmét és halál utáni epekedését

(Hozzá, Emma, Tél és Tavasz), de ezt is csak beleszövi különben

önálló, vagy legalább más szellem költeményeibe. A hatás, mint

láttuk, csak elégikus dalféléire terjedt ki és kedveznek mondható,

mert oly dalok írására sarkalta, melyeket kitúnteten kedvelt

a közönség s melyeket ma is a Petfi eltti korból legjobbaknak

tartunk.*)

3. Utóhangok a negyvenes években.

A romanticismussal s majd utána a nemzeti-népiessel bekö-

szöntött nevezetes fordulat költészetünkben el tudta feledtetni M.-t

az írók többsége s a közönség eltt, de egyesek azért még mindig

akadtak, kiket M. édes költészete vonzott. Egyike azoknak Sárosy

Gyula is. Abafi adataiból (Figyel 12. köt.) tudjuk, hogy már az

eperjesi kollégiumban is ismerte M.-t, mert lefordította az ottani

nyelvmvel társaságban M. Die Vollendung-ját Végzet czímmel.

Egyebet nem mondhatunk róla, minthogy Költeményei közé nincsen

felvéve. M. tulajdonképeni hatásáról nála nem is szólhatunk, mert

ha gyöngéd motívumok, mint a Laurához és Névnapra czímek-
ben, hol a ni erény dicséretét zengi, daliásra bírják is, ha az el-

halt kedvesére való fájdalmas visszaemlékezés édes szomorú han-

gokat ki is csal belle, mint A múlt fájdalmá-bsai, ha a halál után

epekedik is, mint A szomorúfz aZatt-ban és A nyugalomhoz czí-

mben : egészben mégis mindezeket a maga módján fel tudja dol-

gozni és értékesíteni. M. hatása Sárosyra csak annyiban terjed ki,

*) A mennyire Koltai V.-nek rövid irodalmi arczképébl, melyet egy

addig kevéssé ismert kath. költrl az Egyházi Közlöny MelMklapjdbon (1^89.

24. sz.) nyújtott, következtetni lehet, Bajza kortársa : Takácsy Józsa is járta

M. iskoláját. De ez csak hozzávetés akar lenni, mert tényleges hatásról

nem szólhatok, ügyeseknek mondott költeményei ugyanis kiadatlanok

még. Néhányuk megjelent az Aurorában.
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hogy megpróbálkozik két költeményének fordításában és hogy az

Szandihoz ez. költeményében kivonatolja M. harmadik korszaka-

béli szerelmi dalait. A két fordításkisérlet az: Adelaide és az

Emlékezés a genfi tóra. Kísérleteknek mondtam szándékosan, mert

egyebeknek nem tekinthetk. Mindkettbl kiviláglik, hogy Sárosy

nem bírta annyira a németet, hogy az eredeti költemények nem
-egy helyét kellleg megértette volna. így hibás az Adelaide har-

madik szakának értelmezése. M. nem azt akarja mondani, hogy

a « fúvatok susognak, máj' ezüst harangi csengnek, a habok zajg-

nak s a csalogány fütyölget», hanem, hogy mindazok « susogják,

<5sengik, zengik, kesergik* Adelaide nevét. Helytelenül fogta fel

a negyedik szakbeli : Wunder-t is, mert ez nem «gyászrém »-et

akar jelenteni, hanem sorsot, ég csodáját. 1
) A nagyon szószerinti

fordítás a német szórend és összetételek természetellenes megtar-

tására csábítja. Az eredeti versformák megrzésében sem pontos,

különösen nem az Emlékezésben. Adelaide eredeti hendekasyllabás

versalakját helyettesíti a rokon sapphóival, az Emlékezésnek négy-

soros, 5—5 «hebung08» és rímes strófáit pedig semmilyen rhyth-

musú, rímtelen nyolezsoros szakokkal. Egyiket sem tekinthetjük

mfordítói átültetésnek, hanem egyszeren csak kevéssé sikerült

áttételnek.

Petfi— igaz, hogy könnyebb alkatú költeményt választott for-

dítása tárgyául— mármint 19 éves ifjú sokkal sikerültebb áttételt

nyújtott M. költeményeibl, olyant, mely beillik átültetésnek is.

Ugyanabban az évben, midn gyönyör Hazámban-át irta (1842),

lefordította sikerülten, az eredetinek hü megtartásával8) M.-nak

híres Elegie-jét (a várromok fölött). De ezt már semmikép sem te-

kinthetjük szorosan vett hatásnak és csak annyit bizonyít, hogy

M. bájos zengzetei még Petfi költi lángeszét is, ha mindjárt csak

ideig-óráig, de mégis elbvölték.

M. szorosan vett hatása irodalmunkra már Sárosyval s még
pontosabban Bajzával sznt meg. Kezdeteit még a múlt század

kilenczvenes éveiben láttuk feltnni, midn hozzánk annyi más ha*

*) Helytelen felfogásból ered az : Erinnerung am Genfersee Sárosy-

féle áttétele (a genfi tóra) is. M. nem a tóra emlékzik vissza, hanem a

tónál barátjára: Salisra.

8
) Csak a nyolezsoros szakok négy els verssorának keresztrímelese

helyébe tette az egyszerbb félrimelést.
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tá8 is kezdett lassan- lassan átszivárogni. De M.-t nem ismertük

meg, ágy mint a legtöbb külföldi írót és eszmét, Bécs közvetíté-

sével ; behozta t Kis egyenesen Németországból. És ismerete

az akkori zárkózottabb társadalmi viszonyok daczára aránylag

igen rövid id alatt hihetetlenül messze terjedt. Nemcsak iróink

közül többen érezték már a múlt század végén M. elandalító költé-

szetének varázsát, hanem közönségünk eltt sem volt már isme-

retlen, új alak M. Jelen századunk elején pedig már annyira meni

a M.-cnltus íróinkban s közönségünkben egyaránt, hogy alig volt

nevesebb magyar iró, ki M.-t nem ismerte s ritka elkelbb ma-

gyar ház, hol M.-t nem kedvelték volna. Kazinczyt N.-Váradon

Beöthy alispánok házában M.-olvasmánynyal gyógyítják, ugyan-

megtalálja M.-t nagy örömére Kázméron is ipjánál : Török gróf-

nál. És ugyancsak M. költészete sarkalta Széchenyi Ferencz grófot,

a Nemz. Múzeum alapítóját, egy egészen M. szellemét lehell né-

met költemény írására (Kazinczy: Pályám emlékezete).

M.-nak különösen buzgó protectora volt nálunk : Kazinczy,,

majd meg az gárdájából kikerült Szemere P. és Kölcsey. De sokai

közrehathatott költi nevének nálunk elterjedésére és müveinek

megkedveltetésére az is, hogy a Rösler-féle német nyelven írt Ma-

gyar Almanach (Pest, 1804) igen dicsérleg, st magasztalóla

g

emlékezett meg róla. S a ki ismeri akkori irodalmi állapotain-

kat, midn mindent, a mi külföldi, különösen német volt, irány-

adónak tekintettek, nem fogja e semmisnek látszó adatot egészen

jelentéktelennek venni. Késbb pedig, századunk második tizedé-

ben a magyarszeret Hormayr báró, M. barátja is sokat tehetett

M. megkedveltetésére és pedig nem csupán sokoldalú társadalmi

összeköttetései által akkori közönségünkben, de ismerse, Ka-

zinczy, közvetítésével az irodalomban is. S nyert is M. csakugyan

oly kedveltségét, mely addig páratlan volt s azontúl is ritkította

párját. Legtöbb költnk a múlt század végétl a jelennek negyve-

nes éveiig, tehát félszázadon át, s azok közt legkiválóbbjaink az ö

iskoláját járták. Követi száma legnagyobb volt századunk els és

második tizedében. Ez idben Kistl egész Vörösmartyig tíz köl-

tnk dolgozott az szellemében vagy legalább is megérezte ennek

hatását, s közvetve és közvetlenül hirdette nevének dicsségét.

M. beszéd tárgyát képezi írói és nem irói körökben. Legtöbben

elismerleg nyilatkoznak róla, de voltak egyesek, mint Majláth

János gr., kit «az ewige Maierei » untatott. S e nézetet idvel
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többen és többen vallották. De ezzel is csak az bizonyult be, bogy

az elmélet a gyakorlat után jár. Mert jóval annak eltte, mieltt

kritikánk kimondta a festésekre a pereatot, érezték már íróink,

hogy a festés nem poézis s bölcsen óvakodtak is az ugyn. költi

festésben rejl örménytl.

Közönségünket és íróinkat egyáltalában M. mködésének
csak els és legkiválóbbik iránya : a gyöngéd, sentimentális von-

zotta. A festiben vagy teljességgel nem, vagy csak egyes elvétett

kísérletekben akadt követje. A húszas években, st elbb is, már
általánosan ismeretesek a romantikusoknak M. ellen folytatott

csatározásai. De ez nem veszi el a fiatalabb nemzedék kedvét, hogy

költészetében azt a finomságot, mely kitüntet jelessége, ne tanul-

mányozza 8 mintaképül fel ne állítsa. És e tekintetben jó helyen

kereskedtek, mert tle, mint elzik is, csak szépet-jót tanulhat-

tak és tanultak is.

Budapest, 1890. nov. 7. Dkmkk Gyz.*)

KELEMEN LÁSZLÓ ZAIDE-FORDITÁSA, 1793.

Kelemen László nagyszámú drámafordításai közül irodal-

munknak eddigelé 14 darabról van biztos tudomása. E 14 darab-

hoz az sajátkez (és tulajdonomat képez kézirati) följegyzései

alapján még hármat csatolhatunk, u. m. Merész Károlyt, A siket-

némát és a Megbosszult feleségrablást. E szerint 1801-ig (eddig

terjednek e följegyzései) fordításainak száma kétségtelen hiteles-

séggel 17-re tehet. Ezek közül a legtöbbnek csupán czímét ismer-

jük, mivel a Gazdasszonyon és Tsapó Péteren kívül egy sem ma-

radt ránk nyomtatásban, a kéziratok pedig idk folytán elkallódhat-

tak. A kegyeletlenség vádja igen közel álló s úgyszólván magától

kínálkozik annak, a ki phrasisokkal szereti elütni az ilyen ténye-

ket. De hogy kit vagy kiket vádoljunk jogosan a kegyeletlenséggel,

ez a fontosabb kérdés? A magyar színtársulat 1796-ban szétoszlik,

egyes tagjai megkezdik vándorútjukat Pestrl kelet felé azon

reményben, hogy a Tisza mentén igazabb magyarokat talál-

*) Sokat tulajdonít Matthissonnak, a mi általában német hatás.

H. G.
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nak, mint az ország fvárosában. Pest megye, a magyar színtársulat

legigazabb, pártfogásra és áldozatokra legkészségesebb barátainak

egyike, 1 797-ben elkotyavetyólteti a társaság vagyonát. Az bizo-

nyos, hogy a színészek könyvtára nem került eladásra, a kézirato-

kat (mit egy késbbi tény támogat) maga Kelemen vitte magával,

le nem mondva terveirl, a magyar színészet jövjébe vetett ingat-

hatlan hitérl. A kegyeletlenség vádjával nem sújthatjuk tehát

Pest megyétf mely kimerülhetett az áldozathozatalban, de nem
sznt meg tovább lelkesedni, st tenni is a magyarság ügyének

e korban legjelentékenyebb támogatóiért.

Kelemen beleunván az erejét kimerít küzdelembe, vagyona

romjaival visszavonul Ráczkevére, majd Makóra, végre csanádpalo-

tai új otthonába. Nem valószín — ha t karácson estéjén nem is

éri az a hagyományképen tudomásunkra jutott szerencsétlenség,

mely életébe került — hogy újabb kísérletet tett volna egy ma-

gyar színtársulat megalakítására, de viszont azt sem hihetjük,

hogy teljesen szakított volna múltjával és mégsemmisíté mindazon

Losonczról megmentett kéziratokat, melyek a 90-es évek nemes,

bár közvetetlen eredményeiben jelentéktelen küzdelmére emlékez-

tették hányt-vetett, csalódott s végre a teljes visszavonultságban

nyugalmat keres ers lelkét. Mi, a kik ismerjük (eddig közzé nem
tett) kézirati följegyzései nyomán, hogy mit és mennyit kellett küz-

denie míg odáig jutott, hol a lemondás szomorú napjai kezddnek,

nem hihetjük, hogy nagyszámú kézirati gyjteményét, avagy csak

annak hitelezitl megmentett töredékét ne rizze kegyelettel, ha

egyébért nem is, legalább azért, hogy idvel másoknak használ-

hasson vele.

A csanád-palotai katastropha gyors végét szakította élete

fonalának. Hagyatéka elkallódhatott idk folytán s a százados

évforduló ünnepségei nélkül, bizonyára rokonai sem gondolnak

arra, hogy az utókor hálásan emlékszik vissza reá és nem közön-

séges jelentséget tulajdonít drámáinak, melyekrl az irodalom-

történet ezen évszázon belül úgyszólván tudomást sem vett.

Nem kisebb túlzásba esnek azok, a kik Kelement «valódi

teremt tehetségnek • tartják, mint azok, a kik drámaírói pályáját

semmibe sem veszik. Nyomtatásbán megjelent két drámájából

megközelít fogalmat alkothatunk mködése jelentségérl és tar-,

talmi mélységérl — de még ezekbl is teljesen csak akkor, ha

majd kikutattuk, mennyit vett át forrásaiból és mennyit adott hoz-
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zajok a magáéból. Mind a két darabja magyarosítás és egy más

alkalommal ki fogjuk mutatni, mekkora ügyességet árul el ezen a

téren. Mindenesetre fontosabb volna kéziratban maradt drámáiból

is egy-kettt és legfkép Othellót megismernünk. Aztán számuk,

idrendjük, minségük, tárgyi eltérésük mind külön becses adalé-

kát képezhetné a magyar színészet s a színpadi magyar nyelv

fejldése, kényszer megromlása érdekes történetének. Csak így

állapíthatnék meg, mennyit haladt Kelemen els fordításai után

vagy hová kényszeré sülyedni a gyors munkára csábító közvetet-

ten szükség.

A nélkül, hogy bárkit a kegyeletlenség súlyos vádjával akar-

nánk illetni, igazán sajnálnunk lehet, hogy az els magyar szín-

igazgató drámaírói pályájáról soha sem fogunk kimerít képet

adhatni, mert ma már hasztalan keresgélünk még a megrzött

lomok közt is az drámái után.

De midn a teljesség reményérl lemondunk és év év után

mindjobban belenyugszunk abba, hogy le kell mondanunk, akkor

egy kézirati drámafordítás az tollából, a múlt század végérl,

csak annál becsesebb, mert az egyetlen az elveszett sok közül.

És épen ezért tartjuk a kelleténél is fontosabbnak a Zaide-fordítás

megmaradt kéziratát, mely a rokonon szívességébl az aradi Köl-

csey-egyesület birtokába került.*)

Zaide az 1794-iki magyar színházi msoron febr. 14-én for-

dul el els ízben. Nagyon tetszhetett, mert ebben az évben négy-

szer is adták, a mi csak nagyon kivételesen történt meg egy-egy

darabbal. Szerzje Henszler K. Fr. (1761— 1828) nem elsrangú

drámaírója a német irodalomnak, de a legtermékenyebbek egyik

legelseje, mert mintegy 200 darabot írt és évtizedeken át uralkodó

csillaga volt Bécs színpadainak. Mint igazgató a legnépszerbbek

közé tartozott. A tulajdonképeni népies színjátéknak a meg-

teremtje Bécsben. Mködéséhez a legszebb színházi emlékek

fzdnek. Szeretetreméltó és nem extravagáns genialitása, szelle-

mének és szívének ritka jó tulajdonai nemcsak a színpadon, de

az életben is oly népszerséget biztosítottak számára, hogy mi-

dn a búcsúbeszéd elhangzott sírjánál, a jelenlevk hangos zoko-

gásba törtek ki. Darabjainak jóízsége és mindig erkölcsös, — bár

*) Köszönetet mondok dr. Jancsó Benedek úrnak, a ki az aradi

Kölcsey-egyesülettl szives volt e kéziratot részemre kikölcsönözni.
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nem szentesked — czélzatai miatt azon kevesek közé tartozott,

a kiket egész Bécs szeretett éltében s egész Bécs meggyászolt

holta után. Darabjaival tényleg korszakot alkot Bécs színészete

történetében, mint megkezdje és továbbfejlesztje annak a kedé-

lyes vígjátéki mfajnak, mely az élet mindennapiságát a kedély

derületével aranyozza meg. Vígjátékainak hatását és népszer-

ségét nagyon emelte a hozzájok írt zene is, úgy hogy egész Bécs

nevetett azok ötletein és mulatságos helyzetein és egész Bécs

dalolta fülbemászó dallamait.*)

Az 1790-ben megszületett magyar színészet nem hagyta

Henszlert sem figyelmen kívül. Vígjátékai közül 1795-ig ott voltak

a színen a Halotti tor, a Muszka katona, a Pestre vándorolt szabó

legény, Az unokagyermek meg Zaide. Fordításban meg voltak, de

még nem adattak : A kismartoni zsidó leány és a Bosszúkívánásból

lett haramia. Darabjainak egyetlen fordítása sem maradt reánk,

kivéve Zaidéét, mely a magyar színen vetélykedett népszerségben

többi darabjaival. Nem a legjobb darabja Henszlernek, de egyike

azoknak, a melyek Bécsben is nagyon tetszettek. Tárgya az a sok-

szor feldolgozott mese: hogyan rzi meg a jó feleség a férje iránti

hséget minden kísértések daczára és hogyan szedi rá udvar-

lóit, megsértett szemérem érzete nyomán támadt bosszúvágyáéból.

Zaide férje (aki t rabszolga sorsból emelte ki, fölnevelte és nejévé

tette) vén napjaira tönkre megy és most már a nyomor ott lesel-

kedik a háza küszöbén. Egyedüli mentségül kínálkozik, ha régi

adósaitól kölcsönpénzeit beszedhetné. A fadós nem emlékszik

már a kölcsönösszegre és a sürget inast, Alit, kidobja, mire Zaide

szánja rá magát és maga megy el az adóságot behajtani Mendesztl.

Ez ugyan eltagad mindent, de kétannyit igér, ha Zaide hütelen

lesz a férjéhez. Zaide megbotránkozással fut a kádihoz, hogy

panaszt emeljen a csalárd adós ellen. Igazság helyett újabb arcz-

pirító ajánlattal fogadják az elragadó szépség nt. Elsiet innen

Alfaranhoz, a város kormányzójához, — aki a bájos panaszost

ugyanolyan ajánlattal fogadja mint az elbbiek, de állásához mér-

ten a legnagyobb összeg jutalomnak kilátásba helyezésével.

Zaide ni hsége természetesen nem inog meg. De bosszút forral.

Elhatározza, hogy valamennyit újból fölkeresi, mint a ki jobban

*) V. Ö. Fr. Schlogl : Vora Wiener Volkstheater, Wien und Teseben

37. 114—115. lap.

PhUologfei XöiIöbj. XV. 3. ]g
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meggondolta a dolgot, és elhiteti velk, hogy a fölajánlott összegért

mindegyiket (a másik tudta nélkül) kegyeiben fogja, nem ugyan

azonnal, de estére egy meghatározott idben részeltetni. Mind a

három udvarló egy negyedórai idközben találkát kap, a melyen

aztán mindegyiket a meglepetéstl való (elre megcsinált) ijedelem

folytán Zaide egy-egy készen tartott ládába kénytelen bujtatni. Mi-

dn fogva van a három madár, elmegy panaszra Solimanhoz, Da-

maskus vicekirályához, aki kételkedik eleintén a mondottak való-

ságában, de midn a lefátyolozott Zaide bizonyságul a három ládát

odahozatja és bellök kilépteti az akaratlan tanúkat, teljes igaz-

ságot nyer és a három alattvalót eléri Soliman büntet keze.

Eddig az els cselekmény — utána következik a második.

Soliman ugyanis kíváncsi látni is annak a nnek az- arczulatját,

aki miatt ily gazságra vetemedhettek alattvalói. Zaide fölveti fá-

tyolát — mire Soliman szintén belészeret egy pillanat alatt, mint

megbüntetett alattvalói. Most már bánja, hogy ily hirtelenül ítélt

felettök, mikor maga is e szépség varázsos hatalmába kerülhetett

Majd fölébred benne is a bírás vágya s elbb maga, késbb udvari

orvosa közvetítésével óhajtja megnyerni Zaide szivét. Az els cse-

lekményben az érzéki, eme másodikban az eszményi szerelem

meg a hatalom fénye vetnek hálót a ni erénynek. A játékba bele-

vonják magát az ids férjet is, aki aztán nemes lemondással maga
teszi az ajánlatot szeretett feleségének, hogy fogadja el a kínált

nagy szerencsét s hagyja el a szegénység unott hajlékát a fénynyel

kínálkozó hatalomért és kényelemért, a tehetetlen öregséget a

viruló ifjúságért. Zaide hségét még ez a csáb sem ingatja meg, st
maga készti futásra férjét Damaskusból Kairóba, hogy elmenekül-

jenek a zsarnoki hatalomnak erszakra is képes körébl. Soliman,

a ki eleintén (érthetetlen okból) bosszút akar állani a szökevénye-

ken, megbocsát ép oly gyorsan az elutazás utolsó pillanatában

mindkettjöknek, st Zaide férjét jutalmul Kairó helytartójává

tévén, menni engedi ket, maga pedig ott marad Damaskusban
szerelmi bánatjától megtörve.

Zaide cselekménye, mint látjuk, tisztán a helyzet-comicumon

alapszik és ez okolja meg e darabnál, hogy némi jogosultsággal

viselje homlokán a vígjáték czímét, mert Zaide ép oly kevéssé

comicai alak mint férje vagy a csomót ketté vágó Soliman, bár ez

utóbbi könnyen azzá válhatnék, ha szerepköre pl. nem az utolsó

felvonással kezddik.
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A kényes helyzetek daczára a cselekmény mindig a tisztes-

ség határai között mozog. Egyetlen kifejezés, egyetlen túlzás sem

teszi e vígjátékot olyanná, hogy erkölcsi érzésünk megbotránkoz-

hatnék. A találkák jelenete pl. elég kényes, az érzéki szerelem

hullámverése elég zajos, de, és ez jellemz, a magyar censor miat-

tuk nem találta eladhatatlannak a darabot. Elre látó óvatossága

e^y-két kifejezést talált csupán törlendnek, melyeket jellemzetes-

ségükön fölül alább még azon okból is idézni fogunk, hogy lássa

az utókor, milyen kicsinyesek voltak a kifejezések körül s mily

félvállról vettek egész helyzeteket, melyek úgyis többet mondtak a

kitörölt szavaknál.

Kelemen hségesen ragaszkodott az eredeti szöveghez s a

vígjáték egyetlen jelenetét sem hagyta fordítatlanúl, egyetlen jele-

netén sem tett lényeges módosítást, a mi a cselekmény lefolyá-

sának megmásítását vonta volna természetes folyományként maga
után. Kihagyásai csupán egyes (hihetleg nem egészen értett)

szavakra vagy mondatokra szorítkoznak. Föltünbb hozzátétel

(az I. felvonás 16-ik ós 18-ik jeleneteinek egy-két helyén kívül)

csupán a darab végén fordul el, mit alább idézünk, hogy lássuk,

mily nagy súlyt helyezett maga Kelemen is a darab erkölcsös ha-

tására.

A Henszler darabját Soliman ezen szavai fejezik be: «ich

habé den Werth weiblicher Tugend schátzen gelernt ! (türkischer

Marsch). Allé. Es lébe unser König, es lébe Soliman » . . . Kele-

mennél ez a hely ily módon válik moralisabbá, tanítóvá: «Meg ta-

nultam, hogyan kellessék Az Aszszonyi Erköltsöt bötsülni ! meg
tanultam, hogyan kellessék a gyarló természetet, melly az Erkölte-

nek bötsével szüntelén viaskodik, erss zabián tartani; Ó! Vajha

mind a Világnak Tiszt-Viselji, Nagygyai és Fejedelmei, ezen

ritka gyzedelemnek látó bizonyságai lehettek volna, akkor tudom
bizonnyal, hogy a Törvények szentsége, az Igazságnak szentsége

és Szentsége az Erköltsnek soha legkissebb sérelmet sem szen-

vedne. (A Hajó megindul, Török Musika szóll). Mind (örömmel

kiáltanak:) Éllyen az Erkölts! Éllyen a Mi Királyunk! éllyen

Soliman!*

Ezen csekély változtatásokon kívül még egy jelenetcsere

rsem fordul el e fordításban. A darab czíme és a személyek elne-

vezései csupán annyiban módosulnak, hogy a czímet Kelemen

18*
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még magyarázóbbá teszi mint Henszler,*) a személyek nevei he-

lyett pedig két ízben másokat is használ.

A fordításnak teljes czíme ez

:

Zaide

Egy Aszszony az Valóságos

Szépségében

vagy is

A' Szerelmesek Próbája

Víg Játék Három Fel Vonásokban

készítette [e szó után törlés nyomai]'

a Nemzeti Játszó Színi Társaságnak

Tagja Kelemen László 1793 Észt.

A kézírat negyedrét alakú, szövege 112 számozatlan lapra

van írva, Kelemen László saját kézírásával, mint arról egyób^

elttünk ismert kézirataival történt összehasonlításból meggy-
zdtünk. Abból, hogy a kézírat eléggé folyó írással van írva, arra

következtetünk', hogy ez már másolata a saját fordításának, mivel

ami törlés elfordul is benne, ez nem a javítgató fordító, hanem a

corrigáló, fontoskodó censor munkája. Egyes jeleibl, melyek pL.

a csengetésre való jeladás kezdetét illetik, arra következtetünk,

hogy ez a súgó által használt, egyenesen az czéljaira készült

példány volt, a melybl aztán az eladók a saját szerepeiket-

írták ki.

Az eredetivel való összehasonlítás megkönnyítése czéljából

idejegyezzük egyenként a magyar és német szöveg személyeit^

zárójelben ell közölvén, hogy Kelemen kézírása szerint a ma-
gyar színészek közül ki milyen szerepet játszott.

Személyek. Personen.

(Láng) Soliman, Damaskusnak Vitze- Soliman, Vicekönig von Damaskus.
Királya.

(Sehi) Alfaron, A' Városnak Igaz- Alfaran, Gouverneur der Stadt.

gatója [e szó törölve és helyébe

írva: Kormányozójaj.
(Papp) Mahmut, Kádi vagyis Tör- Mahmut, Kádi oder oberster Richter.

vénybiró [kijavítva erre : F-Biró].

'-) Az elttünk lev 16*r. hely nélkül készült kiadás teljes czíme ez

:

Zaide oder das Weib in ihrer wakren Schönheit — Ein Lustspiel in drey

Aufeügen von Kari Friedrich Henszler. 1793. — (104 1.)
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<Várady) Mendesz Effendi, Törvény-

tudó.

{Varsányi) Bazertzsdnyi, egy ke-

resked.

(Rehakné) Zaide, ennek Felesége.

(Iffj. Kelemen) Fatíme, ennek Bab- -

Szolgálója.

(Pataky) Hassan [e szó kitörölve és

helyébe írva:] Ekhim Bassa, Ud-

vari Orvos.

(Rózsa) Tyajabe, Kádi Titoknokja.

(Kelemen) Ali, a kereskednek Bab

szolgája.

(Márton) Assar, egy Qörög Kalmár.

(Ernyi) Nerdn [törölve és helyébe

írva: BabJ egy Iffin Török [tö-

rölve és helyébe írva: Mendesz

Bab-szolgája].

(Bagolyi) Egy Török.

(Pesthy) Gyömrtsk Harmintzados.

Több Udvari Férjfiak, a Hertzegi

Palotában.

Bab Szolgák és Szolgálók.

Janiteárok, a királynak Test-rzi.

Udvari Aszszonyok és Nép. Török-

Snhantz.

Mendesz, ein altér Beohtsgelehrter.

Banu, ein Kaufmann.

Zaide, seine Frau.

Fatime, ihre Selavin.

Hassan, Hofarzt.

Bochijm, erster Seoretaire des Kádi.

Ali, Sclave des Banu.

Assar, ein armenischer Kaufmann.

Nerdn, ein junger Muselmann.

Ein türkischer Zolleinnehmer.

Mehrere Hofleute in des Prinzen

Gefolge.

Mehrere Sklaven und Sklavinen.

Janitscharen, Leibwache des Königs.

Matrosen, Volk.

A nevek megváltoztatásának okát nehéz volna kitalálni. Mi
ezélja volt vele Kelemennek, nem is sejtjük. Csak nem akarta e

néhány jelentéktelen változtatással ezen kifejezésnek •készítette*

(e helyett: fordította) a jogosultságát támogatni?

E különben lényegtelen dolgot mellzve, nézzük inkább a

fordítás minségét, hogy e munka értékét megállapíthassuk. Külön

adandjuk felvonásonkint a föltünbb fordítási hibákat, külön az

egyes szavakra használt magyar kifejezéseket.

Az eredménynyel elre is beszámolhatunk: a fordítás

gyönge ; Kelemen több helyütt félreértette, több helyt nem értette

meg az eredeti szöveget. Magyarosságát nem lehet teljesen két-

ségbe vonni, de egészben véve zamatos magyarságának vagy csak jó

magyarságának is nem mondhatjuk a fordítása nyelvezetét. Sokszor

nem találja meg a megfelel magyaros kifejezést s maga alkotja az

eredetit magyarázó szavat, de rendesen nem a legsikerültebben.

Ebbeli hibáit az úgysem ez professo irodalmi embernek elnézhetjük,

ha meggondoljuk, hogy még egy Kazinczy is mennyire küzdött a
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nyelvvel, midn Hamletjét fordította. Irodalmi viszonyaink akkori

állapotában még az övénél magyartalanabb drámafordítások is-

jelentek meg nyomtatásban, ami ba nem teszi is munkáját becse-

sebbé, bizonyára mentheti fogyatkozásait. De viszont az igazság

érdekében meg kell említenünk, hogy színésztársai közt akadt

olyan is mint Koré Zsigmond, kinek egyetlen megjelent fordítá-

sából, az Embergylölésbl, nemcsak Kelemen, de a professionatus

írók is tanulhattak volna magyarosságot, fordulatosságot,

íme a jellemzbb mutatványok felvonásonként.

I. felv.

(Henszler) (Kelemen)

könyökére támasztja magát.láhnt sich auf ikre Sohulter (t. i.

a Zaide-éra).

düstere Schwermuth welkt deine

Jahre.
*

er ist mein Freund, ein Mann von
geprüfter Redlichkeit.

in der Ruhe der Leidenschaften

in dein. göttlichen Bewusstsein

der reinesten Tugend.
*

Ibr werdet euch verkaltet habén.

so schön wie eine Houris im Pa-
radies.

homályós nehézség borittya eszten-

deidet.

ö ugyan nékem ellenségem de
azomban ollyan ember a ki az
bötsületének jeleit eléggé meg-
mutatta.

a Lelki esméretnek nyugodalmá-
ban a hol egyedül a Virtus (Er-
kölcs) lobogtattya ég Fáklyáját.

*

talám te magadat meg hidegitet-

ted.

olly szép mint a Paraditsomban-
az Mahomet madara.

alléin vielleicht dachte er damals,

dass Mendess sein Freund ehr-

licher ware als er es ist.

Ich binn in einer Lage Herr 1 wo-
rin ich mir

*

Hilf Allah ! welche Schönheit

!

welche Eeitze ! welche blühende
Farbe!

*

schleudert ihn unsanft von sich.

*

egy szóval talám azt gondolta 6
akkor, hogy Mendesz az 6 ba-

ráttya sokkal bötsületesebb lé-

gyen mint sem maga.

Uram ! én a te hajlékodban va-

gyok a hol én ... .

Allah Segilly! Millyen
Melly virágzó ábrázat

hathatós Mágnes

!

*

hasztalan rázza magáról.

melly
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diesmal hab icb mich verliebt und
auch nie mehr.

So so ; das thut gut — das Frottí-

rén erfrÍBoht immer wieder
meine sterbende Lebensgeister

;

bringt mir einen Becber von
dem Cyprischen Lebensbalsam,
und icb binn wieder wie neu-
geboren, fohle mich wie ein

Jüngling von 18 Jahren.

Die Scböpse werden geschlachtet,

gebraten und zum wohlmeynen-
den Exempel far andere ver-

zehrt.
*

Ey, ey, ey— er Scbuft er ! warum
hat er euch denn nicht schon
lange geruffen? He! nicht

wahr ! da hat es keine Eile wenn
solche artige Geschöpfe kom-
men, and um Gerechtigkeit bit-

ten ? Sie soll sie auch erhalten,

mein schönes Weibcben

!

ich werde da meine richterliohe

Gewalt brauchen; man muss
Gerechtigkeit Handhaban.

*

Au, bist du reizend, zu schön als

dass man sich nicht nach dei-

nem Besitz sehnen sollte
; (bey

seite) Aber unversohámt ist es

von dem Doktor — hm; das
wird hier schwer haltén.

Most az egyszer ugyan el dltem
a szerelem miatt, de ez ugyan
soha sem fog többé rajtam meg
38ni.

*

Ugy-ugy — ez igen jól esik — a
Legyezés ujjíttya bennem és fris-

síti az haldokló élet ereit ; hoz-

zatok nekem egy pohárral abból

a Tzipriai Élet-balzamból és

ismét ollyan leszek mint ha
újra születtem volna. Tellyesítse

parantsolatomat egyitekakilH
esztends.

*

A Juhok megölettessenek, süttes-

senek és másoknak példájokra a
köz-népnek el-adattassanak.

Ej-ejnye no ! Hát miért nem adtad
nekem híri ? — he ugye bár !

mikor iUyen állatok jönnek pa-
naszra, semmit sem sietsz, hogy
bejelentenéd ? és hogy Igazságot
szolgáltassak nékik ? de azért

még nem-mult el, szép Asz-
szony ! én néked mindjárt teszek

Igazságot.
*

Én F-biró vagyok, van hatalmam,
hogy az Igazsággal éllyek.

be sokkal szebb vagy, sem mint
egy Aszszonyról gondolni le-

hetne, nyájas és felette igéz
(félre ) Az rútság még-is egy
Törvény-tudótól — hm

!

Gerechtigkeit muss man Hand-
haben.

*

Ha ! so ist denn jeder Funke von
Tugend und Bechtschaffenheit

in den Herzen der Mánner er-

loschen; nirgends mehr die

Furchen dieses himmlischen
Bewusstseyns edel gehandelt zu

habén.

Az Igazságnak hasznát kell venni

!

Ha! tehát az emberek sziveibl

az Erköltsnek, a Jámborságnak
legkisebb szikrája is kialudt

immár ; mivel egy illyetén gyarló

Teremtés mint én vagyok, tsak

egy lépést sem tehet, tsak ajakát

sem mozdíthattya a nélkül, hogy
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nach den weichen lieben Hánd-
chen zu urtheilen, muss das das

herrlichste Geschöpf von einem
Mádchen seyn.

*

Tugend ist eine Chimáre bey den
Mánnern, ein ewiges Unding
unfasslich ihren Empfindungen.

a hátaimassabbak tet Erköl-
tseitl meg fosztani ne igyekez-

nének ; a Nemes Érzés a Neme-
sebb tselekedetek Színe alatt

alkalmatosságot keresnek st
nyújtanak a leg otsmányabb
dolgoknak el-követésére. [Ez
azon egyik hely, hol E. a ma-
gáéból is hozzáadott az eredeti

szöveghez.]
*

a mint a szép kezetskékröl Ítélem,

ez a gyönyör Uri teremtés bi-

zonyosan Leány leszsz.

Az Erkölts a Férfiak eltt egy
Tsuda állat, egy örökös semmi-
ség, hijába valóság az érzé-

kenységeikben.

Und was soll diess ? mich durch
Gewalt zu zwingen eine feile

Dirne zu werden.

Lássad ezen hegyes trt ? Ez ké-

szen áll mind egyik ellen a ki

az Erköltsömet és hívségemet
erszakossan el-akarja temetni.
— Én Igazságért koldultam és
azt fel nem találtam, most tehát
módokat keresek, hogy magam
magamnak tehessek igazságot.

[Ez a máeodik betoldás K.-néL]

H. felv.

Ha ! solches Glück, bey Mohámét

!

kann man nur bey den Houris
im Paradiss theilhaftig werden.

Ha ! illyen örömben illyetén gyö-
nyörségben esküszöm Muha-
ráétre ts > k a Paraditsomi Rigó
részesülhet [a Rigó szó utólag
van az üresen hagyott helyre

beírva és a mondat végén ez a
szó : az ember törölve van].

Ja ja, sie hat recht, ich werde
freylich erstaunen.

Szép Zaide! látom immár és
képzelem magamban hogy mi-
ket fogok hallani és látni.

Die mich zur Frewelvollsten Lei-

denschaft dahinreisst . . . (ÍI.

10. jel.)

(nincs lefordítva.)

*
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Ihr eollt erfreut werden gnádigster

Herr ! wie ea Mánner von eurem
Rang und Wtirde, Mánner von
eurer Bestimmung verdienen.

láss mein Vorhaben gelingen nnd
mioh nicht in der Gefahr meiner
Yollführnng zu Boden sinken.

Die Flasohe cypriscben Meht wirst

du doch schon gebraoht babén ?

Dórt auf dem Tisch von dem atárk-

sten und bestén ; 4 Flaschen.

*

Das ist ein nothwendiges Möbel in

meiner Haushaltung, nun-nun,
die Speculation gebt mit, für

diese Summe ist fást das Quar-
tier zu theuer bezablt.

Gondold meg Uram ! bogy tsak te,

és teupán te hozzád hasonló

érdem embernek vagyon reám
hatalma. [A censor itt törölte a

Kelemen által oda componált
következ sort : a ki engemet az

én férjem iránt btelenné te-

szén.]

engedd bogy tzélomat el-érjem és-

midn azt bé-tellyesítettem,

badj engemet nyugodalmasan
meg halni.

a cyprusi Méthet az üvegben el

hoztad ?

Ott vagyon ama négy nagyobb
üvegekben.

*

Ez felette szükséges Jószág a mi
házunkban. No-no reménylem
ezzel jól meg van fizetve —
mennyjünk sétállani.

Schönstes Weib unter der Sonne !

hohe Cypresse ! lebendiges Eben-
bild der Houris.

Legszebb Aszszony a Nap alatt!

Mennyei Tziprus fa ! él képe a
Páraditsomi Harisnak.

Mein Mann wird micb verstossen
— (weinet) wird mordén . . .

Das kann ich aber attestiren, dass

es nicbt wahr ist.

Az én Férjem engemet meg utál

meg vet el-z magától (sír) vagy
meg-is öl.

*

Én azt meg mutatom, hogy abból

semmi sem lesz.

Euer Herrlichkeit kommen um an
der Seite meiner schönen Ge-
bietterin so n' kleinen Hocus
pocus zu habén, weiss alles,

(beyseite) Nur Geduld der Ho-
sus pocus wird wobl über dich
kommen.

Hiszen Uram ! nem de te azért

jöszsz, bogy az én Aszszonyom
oldalai mellett vitzkándozhas-

sál . . . . lám én mindent tudok
(félre) Tsak békével ! tudom bi-

zonyossan, bogy .... bé-buksz

ma a verembe.

Hl. felv.

laufe Gefahr hier in Damaskus zu . . és szerentsét próbálni vissza

verhungern. jöttem Damaskusba.

Ich will dass in meinem Lande Én akarom, hogy országomban
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Künete und Wissenschaften,
dass grosse Handlungen der
Menschen auch auí der Nach-
kommeuachaft fortgepflanztwer-

den sollen.

[hihetleg a censor által erre

javítva: Birodalmamban] mind
a Tudomány mint a Mesterségek
virágozzanak, hogy a nagy tse-

lekedeteik az embereknek a kö-

vetkezendknek Javokra és

hasznokra folyvást ültettesse-

nek.

ewig seyen die Tagé, die du lebst,

und enden sollen sie sich mit
den hundertjáhrigen Zeiten.

derTeufel hol denn die náchtlichen
ren des voas.

*

Dae árgste dabey ist dass euer Ho-
néit aller Wahrscheinlichkeit
nach eben so viel dafür bekom-
men habén als ich, nemlioh
nichts

; (ab.) In meinem Lében
thu ich es nicht mehr.

örökösek legyenek a te Napjaid a
mellyeket élsz fa többit úgy-
látszik nem értette K., mert nem
fordítja le].

Az ördög vigye az illyen drága
éjjeli szállást.

így még Boha sem jártam életem-

ben! Átkozott Aszszonyi ravasz-
ság! (el-megy.)

Welche stráfliche, ungewöhnliche
Leidenschaft sich meiner Seele

bemeistert? Warum musst ich

sie sehen, die einzige ihres Ge-
schlechts die mir meine Seelen-

ruhe rauben konnte? Wie war
es möglich, dass nur dieses

Geschöpf uns in Damaskus ver-

borgen bleiben konnte? Ha!
wie unglücklich ist nicht Soli-

man, er liebt und kann nicht

wieder geliebt werden, weil das

Weib, das er liebt, tugendhaft

ist.

*

Euer Majestát sind wie ich sehe,

in tiefes Nachdenken versünkén

;

düstere Schwermuth umwölkt
euere sonst so frohe heitere

Gesichtsmine. AUergnádigster
Herr ! was fehlt euch ?

seine Tugend, die ihm so erhebend
im Gesichte geschrieben ist,

wird seine Leidenschaft be-

siegen.

Melly büntet, min szokatlan

Fájdalmak gyötrik lelkemet ?
Miért kellett tet látnom, tet
az Nemének egyét, ki az én
Lelki-nyugodalmamat el-rabol-

hatta; Ha! Lehetetlen, hogy
Soliman valaha szerentsétle-

nebbé légyen ; szeret és ellen-

ben sohasem szerettethetik,

mert az az Aszszony, a mit sze-

ret egyedül a Tiszta Erkölts.

Felséged én a mint látom mélly
gondolatokba merült, homályos
nehézségek borítják Ábrázattyát,
melly egyébb-aránt a Vidámság-
nak tüköré vala; Felséges Ki-
rály! mi különös változást ér-

zesz magadban ?
*

Az Erköltse, melly tet annyira
föl-emelte, Abrázattyán vagyon
írva ; az szánakodó szive gy-
zedelmeskedni fog.
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Ha ! wie unglücklich sind wir
Grossen. der Welt, die wir von
Allém Überfluss umgeben, uns
tiber 60 viele taueende erhaben
zu seyn Olauben und doch in

unBeren Wüngchen bo tief so

tief unter ihnen sind ; ist nicht
jeder meiner ármsten Untertha-
nen glüoklicher als ich? Ist

nicht der arme Banu durch
Zaidens Besitz grösser Voll-

glücklicher als der reiche Soli-

man, der allé eeine Wünsche
befriedigt sieht, nur den einzi-

gen nicht Zaiden lieben zu kön-
nen.

Ha! mitsoda szerentsétlenek va-

gyunk mi Nagygyai a Világnak.

Mi kik a boldogságnak minden-
nem fölöfllegségeikkel rakva va-

gyunk mi a kik magunkat igen

fel-magasztaltatottaknak tartjuk,
és még-is a mi óhajtásunk olly

mellyen olly felette mellyen
süllyedeznek elttünk; Az én
leg-szegényebb Jobbágyaim nem
sokkal szerentsésebbek e nál-

lamnál ? A szegény Bazertzsány,

Zaidenak bírása által nem na-

gyobb-e nem boldogabb-e mint
a Gazdag s Hatalmas Soliman,
a-ki ámbár minden kívánságait

nyugodalomban lenni láttya is

még-is ez egy ; hogy Zaidet nem
szeretheti, néki semmiben sem
enged meg-elégedést.

noch kömmt er nicht, und doch
verzógert jeder Augenblick
meine Ungeduld.

sem jön, s pedig nyughatat-

lanságom mind untalan Nehe-
zebbedik.

sein Lében ist wie ein vorüber-
eilender Traum genossener Ju-
gendfreuden.

Annak élete éppen ollyan, mint az

hirtelen álom a mellyet az Ifjú-

ságnak gyönyörsége édesít.

Alsó muss eins von uns beyden
höchst unglücklich werden.

und nur alléin das Bewusstsein
soll euch guter König ! bis zum
Grabe verfolgen, euere Gewalt
gegen di Treue eines Weibes
nicht gebraucht und euere Lei-

denschaft unterdrückt zu habén.

Blyenképpen kettnk közül egyik-

nek viszsza térhetetlenl el kell

veszni.
*

— és egyedül teák annak tudása

Jó Király ! hogy Felséges hatal-

madat egy Aszszonyi hivségnek

el-tsábitása végett meg nem
vesztegetted, a melly egyszer s

mind a te Indulataidat, a te

nyughatatlanságaidat le tsilla-

pitya tartson meg Tégedet bol-

dogítson és szerentésltessen.

Schönheit ohne Tugend einer ver-

etimmten Laute gleicht.

Szépség Erkölts nélkül hasonló a

Viszhangú Lanthoz.

folgt mir, ich will ihr Misstrauen
bestrafen, will mich für ihre

Kövessetek engem megbüntetem
hségtelenségét, így akar raj-
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Tugend ráchen, fürohterlich rá- tam az Erköltgeért boszszút
' chen, so wahr ich Soliman binn. állani, az olly igaz, valamint

hogy Szolimán vagyok.

Eommts nur ! es ist schon alles Siess Uram ! Asszonyom ne ma-
einballirt. láss ! A Hajó Indul.

* *

Hier ! diese Ver&icherung von mir ! Itt vagyon egy bizonysága az én
sie entbált ein Kreditiv, daes Jóságomnak! Ebbl látni fog-

ihr Stadthalter in Kairó seyd. ják. hogy te Kairóban a Keres-
kedésnek f Igazgatója vagy.

und nun eilet in das Schiff, das most siessetek a Hajóba és Kairóba
euch nach Kairó bringen solle

;

vezéreilyen benneteket szeren-

Allah sey mit euch

!

tséssen az Erköltsök Istene !

Kiegészítésképen álljanak itt még a fordításnak jellemz egyes

szavai, melyek a fordító szókincsérl foguak fölvilágosítást nyújtani

:

gtrotzen (tündökleni), erfinderisch (találmányos), Brotfresser (kenyér-

veszteget), zvidrige Umstánde (viszálkodó környül-állások), begierig

(kivánva), laut (nyilván), mit geneigten Ohren (tátott Fülekkel), Sup-

plique (emlékeztet írás), Schelmin (selma), Unterdrückung (le-nyomat-

tatás), GeU)8chnabel (kotzipor), schnippisch Ding (hegyke mitsoda),

Augapfel (Paraditsomi Tiltott Alma), Puppe (kufár), Werkzeug (Mesz-

köz), honette Titidaturen (szép bötsületek), Gimpel (pintyke, Szarka),

hübsche Titidaturen (szép tzimek), Muth (kedv), wohlriechendes Warner

(Levendula víz), grobe Stimme (vastag hang), Ansehen (tekintet), Dro-

hung (dorgálás), Untreue (hitetlenség), hinwreis&ende Tóne (ragadó

hangok), Beredmmkeit (beszélgetés, hizelkedés), NacJisicht (szorgalmatos-

kodás), mit Gütern überhaufen (meg tölteni javakkal), glorreiche Ero-

berung (Dits-gazdagságú Ostrom), machtiger NebenbuMer (Hathatós

Mellyék szeret), Schwermuth (aggóskodás), freudiges Jauchzen (öröm-

vigasság), Ueberfiuss (Fölöslegség), Chimáre (héjába valóság), hóheres

Wesen (FbbValamiség), Kalender (szarándok), Nach$teUung(B&rk&\\Ás),

v/ngrambar (határozatlan), Leidemchqft (testi indulat).

E bséges mutatványok után olvasóink is meggyzdhettek
afell, hogy Kelemen Zaide-fordítása, a jó igyekezet daczára,

gyönge munkának mondható, mely magán viseli minden hamaros

munka természetes folyományát, a pongyolaságot. Lehetséges, ha

tudja Kelemen, hogy kézirata sajtó alá kerül, nagyobb gondot

fordít a hségre és a stylusán is javít, de hihetleg eltte csupán

a magyar színpad közvetetlen érdekei lebegtek, az irodalmiakra
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meg tán gondolni sem mert. Különben is Zaide az ele évek ter-

méke és 1 793-ban készült el, mint a kézirat mutatja.

Jellemz, bár kétségtelen nyoma van annak, hogy 1 794-ben és

azután többször adták, hogy az elttünk fekv példányon az el-

adatást érdekl censori engedély mégis (Müller Jakab nagyváradi

censor sajátkez írása szerint) 1800 ápril 3-ikáról kelt. Nem való-

szín, hogy Kelemen Nagyváradon, a saját mvei kéziratai közül

egy másikat használjon, mint a melyet Pestrl magával vitt

Zaidenek Pesten történt megcensuráztatásáról semmi adatot sem

találtunk az Országos levéltárban, amibl valószín, hogy több

más társával epyütt is kikerülte a pesti eensort. Mert viszont, ha

Pesten átesett volna már egyszer ezen a rostáitatáson, fölöslegessé

válik vala újabban is censura alá bocsátása Nagyváradon, hol a

censor különben is akadékoskodó ember volt. A dolognak az a

magyarázatja, hogy midn Kelemen 1800-ban Nagyváradon volt,

Müller censor bekövetelte tle összes eladandó darabjait. Ez az

óvatos férfiú annyira ment, hogy még az igazgatás dolgaiba is

beleszólt. Erre Kelemen panaszt emelt ellene a Helytartó Tanács-

nál, honnan azt az utasítást kapta, hogy a censor csupán revisora

a színdaraboknak, a Theatrum igazgatásába azonban nincs semmi

beleszólása.*)

Tanulságos dolog tebát a kitörölt és kijavított helyekbl

megismerni, hogy mely helyekre vonatkozik az els lap szigorú

utasítása: «Deletis delendis, et correctis corrígendis, productio

admittitur.» A legapróbb részletekig pontos adatokkal nem szol-

gálhalunk, mert bár sejtjük, hogy a censor vörös krétája az, mely

mindig egy vonást hagy hátra a lap szélén, valahányszor pl. a

király szó fordul el; valószínleg javítja ki ezt a szót * országi

•birodalomra t-ra és hihetleg húzza át az I. felvonás 13-ik jele-

netét, mely elé aztán egy más kéz azt írta oda, hogy *Nb. ez el

nem marad*, mégis csupán azon sorokat írjuk ki, a melyek téntá-

val vannak kitörölve s így arra kárhoztatva, hogy a színpadról ne

lehessen elmondani. A törlés tényleg olyan, hogy a súgó errl a

példányról el nem olvashatta az incriminált elyeket.

Az I. felv.-ban törlött helyek ezek : az én Rab szolgálóimnak kö-

zepette ismét vigadhatok (az utolsó két szó azonban kegyelmet talált)

;

A váradi színészet tört. Irta K. Nagy S. N.-Várad 1884. 19 1.
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Alább : kövessetek engemet a Haremba és annak utána . . . ; alább : ha kí-

vánságát tellyesitem . . . ; kövess engem a Haremba ; Tudom, hogy az

én Igazságommal megfogsz elégedni. Mennyj hé Gyermekem . . . ; én az

$ Ágyasa leszek ; ha kérésemet meg-veted, tehát ervel foglak. — Erösza-

kot akarsz rajtam tenni, hogy teüyességgd otsmany Aszszonnyá legyek

(e helyett a censor ezt írta : otsmány Aszszony nem vagyok). II. felv.

hogy kérésedbe foglalt igyekezetedet személyessen tetszésed szerint tellye-

sitsd (ami különben az eredetiben foglalt gondolatnak meg sem felel

:

-die Willfahrung eurer Bitté in eigener Person zu überbringen) ; jer

velem leg szebb Zaide ; az én édes ölelgetéseim közt vegyed Jutalmadat

{ezt a censor így javította ki: Vegyed jutalmul édes lelgetéseimet)

;

4nnek valóságos teüyesitése végett ; Hogyan volna tsókra hajlandóságod í

Mind azt tselekedni a mit téliem kívánsz ; kövess engemet a Haremba ;

Hogyan Uram ! tehát most ? És miért nem ? Egy illyetén boldogságot kár

tsak egy pillanattal is hátráltatni. — Kívánságodat tellyesitem ; vezetni

fog, o min gyönyörség nékem ; és ottan fogsz bámulni a miket hal-

landasz és látandasz; rá-adhaUiám magamat arra ; leg-édesebb szerelem-

ben ; én reménylem, hogy Rabságodért eleget fogok tenni ; most magunk
vagyunk mikor leszek oüy szerentsés; és most jer karjaim közé; az ördög

sem (e helyett a censor azt írta : tsak egy Egér sem) ; és annak utánna

ha magunk maradunk az én szerelmem elegendjutalommal tartozzék

néked. Ez után Ezerszerte helyre hozom inkább mint most A ül. felv.

annyira megfelelt a censor Ízlésének, hogy abban egy sort sem talált

törlendnek.

A kitörölt helyek, mint láthatjuk, valóban olyanok, hogy azok

nem teszik sikamlósabbakká a helyzeteket, mint a milyenek; ha

pedig ezeken a helyzeteken nem botránkoztak meg a nézk, cso-

dáljuk, hogy a censor a szavaktól jobban félt, mint kellett volna.

Az elmondottakból a végs következtetéseket levonván : a Zaide-

fordítás fönmaradását nem mondhatjuk irodalmi nyereségnek, a

fordítást sem irodalmilag értékesnek. De színészettörténeti becsét

ép úgy nem tagadhatjuk le, mint azt, hogy Kelemen drámaírói

pályáját egy új oldalról világítja meg, valamint, hogy a jelen évszáz

mveltség-története rajzához egy-két becses adalékot szolgáltat.

Ha a szerencsés véletlen még egy pár kézirati drámát juttat a múlt

század msorából a kezünkbe, könnyebb lesz majd kimutatni a

magyar színészet fejldése egyes korszakait, valamint megállapí-

tani azt is, min módon kezdett korcsosodni a magyar színpad

nyelvezete éppen azon okból, hogy a nyomda alá nem került kéz-

irati drámák nyelvezete mind laposabb lett. Ma még ennek a fél-
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század történetének egyes részeit nem ismerjük. Ma csupán végs
eredménye áll elttünk : midn az irodalmi kritika tisztító tüzét

ki nem állott kéziratok oly megdöbbent pongyolaságot mutattak,

hogy végre a Magy. Tud. Akadémiának kellett egy drámavizsgáló

bizottságot kiküldeni 1833-ban, mely tisztán a nyelvezet szem-

pontjából vette vizsgálat alá a budai magyar színpadon eladott

drámák megbotránkozást kelt nyelvezetét.

Bayer József.

A RENAISSANOEKOBI FRANCZIA SZÍNPAD.

A franczia színköltészet története még mindig megírásra vár.

Elmunkálatoknak nem volna híjával. Ott van a Parfaict-testvérek

tizenöt kötetes müve, mely a középkortól a szerzk napjaiig, a

XYIII. század közepéig terjed s idrendben tárgyalja az eladott,

illetve megjelent darabokat, a kiválóbb írók életrajzával, aesthetikai

méltatásával s müveik lajstromával. Megbecsülhetetlen, alapvet

munka, daczára hézagosságának s tévedéseinek. A másik ilynem
elmunkálat ugyancsak a múlt századból, de már ennek végérl

való. Ez a hírhedt Mouhy-féle compilatio azonban, mely csak négy

kötetre (s nem mint Rigai alább említend könyvének könyvészeti

jegyzékében jelzi : háromra) terjed, s melyhez ugyanazon szerz-

nek Journal du théátre frangais czímü kézirati dolgozata járul (a

Bibliothéque Nationaleban) : értéktelen férczmü, telve hazugságok-

kal. A harmadik basonnemü dolgozat, melyrl Rigai egyáltalán

nem vesz tudomást, Hawkinstl*) való s angolul van írva : kezdet-

tl Racine haláláig terjed, két nagy kötetben ; nem alapszik eléggé

önálló 8 beható kutatásokon, de sesthetikai megjegyzéseiben nincs

minden érdekesség nélkül.

E müveket azonban nem tekintve, mondhatni, hogy eddigelé

csak a középkori színköltészetnek van megírva története, a mióta

a most lefolyt évtizedben Petit de Juleville, a Sorbonne jeles ta-

nára, közzé tette tanulmányait öt kötetben, melyek a magok össze-

ségében jeles s a tárgyhoz méltó monographiát képeznek.

*) Annals of the french etoge, front iu origin to the death of Racine.

London 1884. Vol. I. II.
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A XVI. századot, st a következ els felét illetleg még min-

dig a német Ebért könyve a f forrásmunka. Pedig ez az 1858-ban

megjelent s 234 lapnyi (kis 8-r.) kötet csak « fleg » tárgyalja a XVI.

századot s ebbl is csak a tragoediával foglalkozik. Emennek fejl-

dését ráadásai elkíséri a Cid-ig, a hol aztán a •Comeille et son

temps» (1852) sokszor idézett írója, Guizot, veszi át tle a szót

Ebertre támaszkodik Faguetnak speciális monographiája a XVL
század tragoediájáról, 1

) mely ma már könyvárusi úton nem kap-

ható. Faguetnak ez ifjúkori munkája nem ment egyes tévedésektl

:

így komolyan veszi Mouhy hamisításait s igazán színpad számára

író költknek tekinti a Pléiade dramaturgjait ; de máskülönben igen

becses, mint Faguetnak minden müve, fleg Garnier b fejtegetésé-

ben. Szintén Ebért tanítványa a már könnyedébb Lotheissen, a bécsi

egyetem néhai tanára, ki a XVII. század színköltészetét tárgyalva

ez id drámaíróit a kor reális keretébe próbálja visszahelyezni,

ama színi viszonyok közé, mikrl oly érdekes felvilágosításokat

nyújtanak a kortársak, egy Chappuzeau, valamint a regényíró

Scarron, Sorel s mások. 2
)

üy körülmények közt jogosan tulajdoníthatni fontosságot

ama testes kötetnek, mely ujabban Hardyról megjelent.8) Szerzje

Rigai, az aixi egyetem maitre de conferences-a, ki pár év eltt Paris-

nak XVI. 8 XVII. századbeli színi viszonyairól érdekes tanulmányt

tett közzé, e monographiájával— legalább anyagra nézve— minden

más ily monographia-író eldje (Bizot stb.) fölé emelkedett. Kár,

hogy egészen német alaposságú munkát alkotott. Majd mindenik

oldalon legalább is épen annyi a jegyzet, mint a szöveg ; az eme-

letbl folyton le kell szaladgálnunk a földszintre, hogy hallhassuk,

miként egészíti ki, módosítja, st czáfolja szerz a maga állításait.

Terjengsen tárgyal aránylag jelentéktelenebb dolgokat ; Hardy
darabjait egyenkint elemzi, de a legmellzhetetlenebbekrl meg-

feledkezik : nem ad tájékozást az akkori társadalom bens élet-

módjáról, nem vezet be a nagyurak s polgárok lakásaiba, a kor-

*) he trayédie franqais au XVLe xiéck. (1550—1600). Paris 1883.

*) GfJichichte dci franzöxischen Lüteratw im XVII. JahrhunderL

I. köt. (Wien 1878.) Begründuny einer Kunatbiihne stb. fejezetek. III. köt

(U. ott 1879) fleg: *Die Biihne und die Aufführungen* fejezet.

*) Alexandre Hardy et le théátre franqais a la fin du XVhe et au

cvnwiencement du XVIhe siécle. — Paris 1889. Nagy 8-r. XXIV. és 715 11.
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viszonyokra nem reflektál a majdnem szobatudósra valló szk
látkörrel bír, nyomott légkörben mozog. Azonban számos adatot

tisztáz, sok újat tartalmaz e kor irodalomtörténetéhez, s mi f

:

lehetvé teszi, hogy visszaéljük magánkat a XVI. századnak s a

következ els felének szini viszonyaiba. E tekintetben kiegészíti

s bvíti Lotheissent, kire nem egyszer mint forrásra hivatkozik.

Kísértsük meg tehát Rigai müvének e legbecsesebb része

alapján, a mintegy másfélszáz lapnyi anyag segélyével (beleértve a

jegyzeteknek egészen nyers materiale-ját is), magunk elé idézni az

akkori színészeket, közönséget, színházat és színpadot. E dolgok-

ról Despois könyve XIV. Lajos idejébl már rég tájékoztatott

annyira-mennyire : lássuk most a Roi Soleil eltti idk képét, ki-

egészítve több oly lényeges, a franczia korviszonyokból vagy a

külföld színi életébl vett vonással, miket Rigai, az apróléko6ságok

hosszadalmas részletezése közben, figyelmen kívül hagyott.

I.

A XV. században keletkezett s úgynevezett Confrérie de la

Passión, melynek tagjai — mint ez ekkortájt egész Európában

dívott — mysteriumok eladására szövetkezett mesteremberek

voltak, kizárólagos joggal birt Parisban a XVI. században, st egé-

szen XIV. Lajos idejéig, nyilvános színi eladásokat tartani. Épágy
miként pl. a madridi, 1565-ben alakúit névrokon Cofradia de la

Passión, de mely szegénysegélyz s betegápoló egylet volt, kizá-

róan bírt szabadalommal színi helyiségekre s bérbeadásukra, egész

a XVIII. század végéig. 1
) E confrérie már 1548-ban rendes szín-

házat építtetett. Ez az els rendes, nyilvános párisi színház a

Bourgogne-téren, a Bourgogne-palota egy részének helyén állt, s

innen Hotel de Bourgogne lett a neve. Londonban csak 1574-ben

állította fel az els állandó színpadot Burbadge a Black Friars-

ben, 2
) Madridnak pedig csak azután lett színháza, bogy 1561

után az uralkodó lakhelyévé tette, holott Valenciának már
1526-ban volt.

2
) Schack, Qeschichte der dramatischen Kunst u. Lüeratur in Spanien

I. B. (Frankfurt 1854) 263—4. 11. V. ö. u. ott a Zweites Buch ós III. Bánd

Drittes Buch több helyét, melyek a színi viszonyokról szólnak.

*) Oenrinus, Shakspere. 4-te verb. Auflage. I. B. (Leipzig 1872) Die

Bühne oz. fejezet.

PhUologlsi Kftslöny. XV. 3. 19
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Mig azonban Angliában és Spanyolországban a színi eladá-

sok a társadalom minden rétegében rendkívüli, egyetemes ked-

veltségnek örvendtek : a confrérie eladásai csak az alsóbb osztá-

lyoknak tetszettek ; az elkelk s müveitek megvetették. E con-

fréreek mveltségükre méltó társai voltak a Midsummernightsdream

mesterembereinek, s — bár a rnysteriumok eladásától mint pro-

fanatiótól ismételten eltiltotta ket a parlament — a középkori

színi eladások msorát cultiválták. Ily emberekre miként bízhatták

volna Seneea-utánzó tragoediáikat a Ronsard-iskola színi költi ?

Inkább az iskolákban barátaikkal s a tanulókkal együtt k maguk
adták vagy saját költségükön felfogadott színészekkel adatták el ; a

legtöbbször beérték azzal, hogy egyszeren kinyomassák, s e nyom-

tatás alapján aztán olykor színre hozták e mveket a vidéki színtár-

sulatok, ha nagy ritkán egy-egy városban megfordultak.

E vidéki társulatok, melyek egyébiránt kis számmal voltak

s hamar fel-feloszlottak, szintén csak gylölhették a confrériet,

mely miatt a fvárosból k ki voltak zárva s legfölebb az udvar-

nak, valamely fúrnak vagy magának a városnak ünnepélyeire

meghivatva, tehették be oda lábukat. Többször megkísérelték ugyan

a letelepedést, így 1595-ben s tán már 1588-ban is; de a confrérie

mindannyiszor kizte ket s így folytatniok kellett azt a tragicomicus

kóbor életet, melyet Rojas, a Viage entretenido s utánzója Scarron,

a Román comique czímü regényben annyi humorral írtak le a kö-

vetkez században. Végre azonban változtak az idk s a korszellem

követelésének nem lehetett többé ellentállni. «Soha egy korszak se

volt oly kedvez, mint a XVII. század eleje » a színmnek, úgymond
Petit de Juleville.*) IV. Henrik ers keze visszaállította a belbékét,

az ország virágozni kezdett, kezdte élvezni a béke élveit, a mvésze-

teket: s minthogy ez emberek közel álltak még az izgalmas, tragicus

idkhöz, a tragoedia iránt különösen ki lehetett fejldve érzékük.

Mind e vágyaknak kevéssé felelhettek meg a confrérie mesterem-

berei s csak korszeren cselekedtek, midn— természetesen nem-

csak a most említett okok miatt — végre 1599-ben (nem 1588-ban

mint Lotheissen, Mahrenholtz stb. állítják) lemondtak a színpadi

*) Leqans de lüterature franqaüe I. Des origines á Corneiüe. 5-éme

édition. Paris 1889, a Hardyról szóló fejezet, melyben Hardy költészetérl

majdnem van annyi lényeges, mint a Rigai vaskos könyvében, 8 melyrl
Rigai felejt tudomást venni.
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i

babérokról, bérbe adták helyiségüket jó áron, a legjobb helyeket

maguknak tartva fenn. Az így Parisba áttelepedett csapatnak

Yalleran (f 1629 tájt) nev színész volt az igazgatója, s a spanyol

társulatokra emlékezteten rendes, nem színész költvel is bírt

Hardyban (f 1631—1632 közt), kit tehát tévedésbl említnek

Lotheis8en és a Sarrazin által átdolgozott Ereyssig mint a Marais

költjét. A kor nagyzásához híven « királyi társulatnak* nevezték

magukat s alig bírtak megküzdeni a megélhetés nehézségeivel.

így mindjárt sok bajuk volt gazdáikkal, a confrérekkel.

A színészeket bosszantotta, hogy k tnlajdonkép e • korhely mes-

terembereknek* keressenek. Folyton czivódtak, perlekedtek egy-

mással, a mi pénzbe került, mert a bírák jóindulatát meg kellett

fizetni s erre ellenfeleik, a confrérek, mindig nagyon készek voltak.

De még veszedelmesebb versenyben is kellett küzdeniök : az ide-

gen színészek ellen, bár valószín, hogy az 1604-ben átutazott angol

társulat, melynek egyébiránt csakis ott jártáról tudunk biztosat,

ép oly kevéssé okozhatott nekik e tekintetben aggodalmat, a fran-

cziák ellentétes ízlése folytán, mint az 1613-ban megfordult spanyol

társulat, melyet XIII. Lajos neje pártolt, vagy az, melyet XIV. La-

jos neje pártolt, s mely tizenhárom évig maradt Parisban s szintén

kevéssé tetszett

Annál félelmesebbek voltak az olasz társulatok, kik a Henri-

kek s a Medici-házból származó királynék alatt a lehet legnagyobb

dédelgetésben részesültek. 1599 és 1624 közt legalább is nyolcz ily

olasz csapatnak Parisbajöttérl van tudomásunk. Mikor ez olaszok

már kimerítették msorukat az udvarnál, a Hotel de Bourgogneba

tették át hadi szállásukat s onnan 1 599-ben tényleg távozni kény-

szerítették ideiglenesen Valleranékat s késbb is velük felváltva

játsztak, mint eleinte Moliéreék is tették a következ században. Ez

olaszok természetesen óriási sikert arattak. Az olasz színmvészet

rendkívül fejlett volt már akkor, midn az angol és a spanyol még
csak gyermekkorukat élték ; egész Európában kedvelt s várva várt

vendégek voltak e színészek, kiknek otthon a mpártoló fejedelmek

fényes, kbl épült színházakat emeltek, hol az eladások nagy

pompával voltak kiállítva. Madridban az ottani színházak czél-

szerbb átalakítása szintén az olaszok 1574-iki vendégszereplésé-

vel függ össze ; a Buen Betiro tündéri színpadjának pedig egyene-

sen olasz volt decorator-gépésze, mint a németországi fejedelmeké-

nek, — 8 jellemz, hogy 1631-ben a Valleran-fóle társulat a con-

19*
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i

frérie szabadalmának megszüntetéseért folyamodva azt igéri, hogy
•az Olaszországban találtató épületek módjára* fogja átalakíttatni &
Hotelt.— S ha az olaszok maguk nem okoztak volna elég bajt, ott

voltak az általuk divatba hozott szokások : az olasz divat szerint

rendezett udvari ünnepélyek, ballettek, — a város által évenkint

rendezett eladások, melyek néha más, vidékrl hívott társulat

által lettek tartatva, úgy hogy ez esetleg ki is szorította 8 más
helyiség keresésére kónyszerítette Valleranékat.

Az iskolákban még 1594 óta szigorúan tilos volt ugyan vallási

s alkalmi darabokon kivül másféléket "adni el s ez eladások

gúny tárgyai is lettek; de 1618 után az ismét visszatért jezsuiták

visszaadták régi fényüket, még ballettet is hoztak színre s rendes

belépti díjat szedtek. — Szintén veszedelmes versenytársak voltak

a vásári kóklerek, kiknek ugyancsak a parlamenttl nyert szaba-

dalmuk volt, s kiket a confréreek is hasztalan iparkodtak kizni..

Mi több, 1609-tl kezdve a Pont-Neuf körül állandóan tanyáztak

ily komédiások és charlatanok, kötéltánczosok, bábszínházasok.

Nagy nevezetességre tett szert közülök a csudadoktorok királya,

Mondor, ki Németországban is megfordult, és a bohóczok királya,^

Tabarin, ki vagyont s társadalmi állást szerzett, s kit költk és

színészek csak tisztelettel emlegetnek. — Legutoljára hagytuk a

legnagyobb rosszat : 1629-ben, tehát^mikor Madridnak már számos

színhelyisége s két derék színháza, Londonnak pedig már rég több

színháza volt, mint a mennyivel ma bír,— egy új állandó színház

alakúit Parisban, a legelkelbb negyedben, a Maraisban, a con-

frérek beleegyezésével. Ez új színház, melynek keletkezése idejében

szerencsére már jobb napok virradtak a Hotelre, csakhamar túl-

szárnyalta aztán a régit (Mondory színészszel, Scudéry s Corneille

els müveivel, st a Ciddel is), de aztán csakhamar vissza is sülyedt

8 pusztán látványos darabok eladására szorítkozott, olaszos mo-

dorban, 1648 után.

E bajokkal szemben színészeink, kiknek még segédszemély-

zetet is kellett tartaniok, igen csekély jövedelemmel rendelkeztek.

Kizáróan bevételeikre voltak utalva, ezek pedig nagyon szerény

összegre rúgtak — még akkor is, ha a kis néztér egészen megtelt,,

st ha els eladások alkalmával meg is kétszerezték a helyárakat.

Nem játsztak minden nap, mint ez Angliában Erzsébet alatt s

Spanyolországban a farsang idején gyakorlatban volt. Csak 1660

óta tartottak háromszor hetenkint eladást, addig tán kétszer ; bár
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bizonyos, hogy a mysteriumok beosztása szerinti, több napra, néha

-egy hétre terjed darabokat egy folytában játszták s aztán tartottak

megfelel szünetet. Ünnepek alkalmával 8 húsvét eltt meg épen

ekét hétig tilos volt a színjátszás. De ha játszottak is, s ha volt is

közönség, ennek számával sohsem állt arányban a bevétel. Az ud-

vartól akadtak ugyan egyes mpártolók, kik a legdrágább helyeket

kibérelték, mscenáskodtak s tekintélyükkel védték a színészeket;

-de mi egy-két vízcsepp óriási szárazságban ?

Míg Angliában a fnemesek védnöksége, st a királyn párt-

fogása alatt álltak a színészek, s míg az aristocratia köreiben való-

sággal divat volt a színházat pártolni, s egy Bacon, Baleigh stb. nagy-

ban érdekldtek a színház iránt: addig Hardy idejében a «jó társa-

sági alig látogatta a színházat. Hogy ez megtörténjék, oly «jó

születés* íróknak kellett fellépniök, mintBacan, Scudéry, Mairet

stb. illetve oly színpártoló maecenasnak kellett támadnia, mint

Bichelieu. Különben ismeretes dolog, hogy a franczia aristocratia

bkezségére már azért is keveset számíthatott a társalat, mert a

nemesség IV. Henrik s XIII. Lajos alatt inkább csak vidéki kasté-

lyaiban maradt, honnan XIV. Lajosnak is nehezen sikerült kezdet-

ben kicsalogatni ket. Az is tudva van, hogy még XIV. Lajos ko-

rában sem igen szerette a nemesség megfizetni színházi adóssá-

gát. Hogy mint bánhattak Hardy idejében a nemesek a franczia

színészekkel, megítélhetni abból, a hogyan az ydvar kegyeltjeivel

6 a mantuai herczeg védenczeivel, az olaszokkal, bántak IV. Henrik

idejében. így tudjuk, hogy egy gentilhomme a belépti díjat poffal

.fizette meg, s midn aztán a színész visszaadta neki «a mi vissza

járt*, össze akarta vágni s másnap fegyveres csapattal kereste ha-

lálra. — Az udvar bkezsége se volt valami fényes. IV. Henrik

takarékosságáról volt ismeretes. XIII. Lajos pedig, ki egyébiránt

orvosi tanácsból naponként járt olasz s felváltva franczia eladá-

sokra (esetleg a Hotel de Bourgogneba is), csak akkor kezdte el

rendszeresen segélyezni a « királyi társulatot », mikor a Marais már

javában virágzott Bichelieu pártfogása alatt s pedig 1641 óta. Igaz,

hogy XIII. Lajos aztán (1632-ben) elszerzdtette a Marais legjobb

színészeit 8 megvetette alapját a Hotel ama nagy mvészi hírnevé-

nek, melylyel késbb a Moliére Parisba jött • vidéki » csapatának oly

nehéz volt mérkznie. Vegyük a fentebb mondottakhoz még azt is,

hogy az udvarhoz tartozók, a teströk, apródok, az uraságot kísér

lakájok mind ingyen követeltek bebocsáttatást, mint külföldön is.
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A kapunyitáskor mindenféle cscselék belopta magát : a por-

tást, ki kardosán állt az ajtónál, akárhányszor összeszúrdalták, st
még a XVII. században is nem egy portást meg is öltek ily alka-

lommal, így pl. a Moliéreét is, midn az udvari népet, melyet as.

ingyen belépti jogtól királyi rendelet fosztott meg, nem akarták

bebocsátani.*) Viszont voltak portások, kik praktikusabban jártak

el és saját zsebükre dolgoztak : Scudéry (megh. 1667) idejében

közmondásos volt tolvajságuk. A Valleranék portása szerencsére

hségérl volt ismeretes, de ha akarta volna, se lophatott volna

sokat. Bár Valleran is oda állt az ajtóba a belépti díjat szedni, alig

volt betev falatjuk s akárhányszor kényszerültek a végs segéd-

eszközhöz nyúlni, vidékre vándorolni. így pl. Bouenba, mely város

élénk kereskedelmi összeköttetésben állott a spanyolokkal, még a

középkor óta bálványozta a színköltészetet, 1566-tól 1630-ig hetven

tragoediának volt kiadóhelye s Montcbrestiennek, Coraeillenek

szülvárosa. Ez volt már a confrérienek s aztán a Maraisnak is

legkedveltebb kiránduló helye.

IL

Ily nyomorult anyagi viszonyok között miként lehetett volna,

a színészélet az erkölcsösség mintaképe ? Páriái voltak a társa-

dalomnak a színészek, mint mindenütt ez idben. A becstelenség

átka törvény szerint nehezedett rájuk, míg XIII. Lajos fel nem
oldta ket a bláme alól. A társulat lehetleg heterogén elemekbl

állt s nem a mvészet, de a kalandos, szabados életmód elszere-

tete tartotta egybe.

A nk életmódja volt természetesen a legszabadosabb. Való-

sággal a nközösség elve dívott a színészeknél s ezt nemcsak az

illet társulat tagjaira, de máshonnan került férfiakra is kiterjesz-

tették, — ehhez képest a szintén divatozó s (ma is, vidéken dívó)

vadházasság még erkölcsi elhaladásnak tekinthet. Bojas Spa-

nyolországban nyolczféle színtársulatot különböztetvén meg, me-

lyekben ugyancsak az említett elv volt gyakorlatban, azt mondja

*) Mahrenholtz, MoUéres Lében w. Werke. ( Französische Studim II.

Bánd.) Heilbronn 1881. Die áusseren Verháltnüse des Iheaters etb. fejezet

V. ö. még Angaben über die Geschichte des Bourgogne- u. des Marais-Thea-

ters stb. fejezetet is.
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a legelkelbb fajtajárói, hogy ennek keblében mindenféle emberek

találtattak, tehát tisztességes nknek is kellett akadniok köztök.

Ugyanazt mondhatni a francziákról is. Jellemz, hogy még
1639-ben is, tehát mikor a színésznk csillaga már feljött, mind-

két nemnek csak egyetlenegy közös öltözjük volt a Hotelben, a

hol aztán még az el nem utasítható látogatókat is fogadni kellett,

a kik még Moliére idejében is örömest segítettek a mvésznknek
öltözködni. Az mit sem változtat a viszonyokon, hogy akadtak ki-

vételesen jelentékenyebb színészek, kik — mint Turlupin — távol

tartották nejüket a színháztól s rendes, nyárspolgári életet ipar-

kodtak családi körükben élni.

A férfiak korhely pimaszok hírében álltak. A legtöbbnek

nem volt ruhája a hideg, lábbelije a sár ellen, — megjegyzend,9

hogy a leggyalázatosabb utczákban állt lakásuk, mely nem a leg-

elegansabbl nézhetett ki. Úgy kellett kiszónokolniok a kocsmá-

rosból az enni-inni valót, éhen-holtan kapkodták el egymástól a

falatokat. A karczostól könnyen felhevült önérzetük s handa-

bandázó tiráda volt a dessert, mivel Delobelle ez sapái egymást

traktálták. Fizetni, mint egyikük vallja, «az ékesszólás virágaival,

rhetorikával himzett erszénybl » fizettek. Vagy mint Gros Guillau-

meról beszélték, foltozó vargáknak bolondoztak a lebujban, hogy

ezek itassák ket. Származásuk felett « kétes homály derengett*.

Álnevet viseltek, mást a komoly s mást a víg szerepekben, s ko-

moly nevük roppant hangzatos volt, — k maguk is élczeltek állí-

tólagos nemességük felett: magától értetdik, hogy a nk mind

elkel hölgyek voltak. Mveltségükrl kevésjót mondhatni. Akadt

köztük, ki — mint a híres prologíró Bruscambille — némi isme-

retekkel bírt az antik költészet, a philosophia, anatómia stb. kö-

rébl ; de azért az ilyen sem volt jobb a többinél, lévén ép oly ne-

veletlen, durva, piszkos.

Érdekes, hogy bár állítólag tehetséges tragicus színészek is

akadtak köztük, mégis az ilyenek is csak bohózati szerepeikrl let-

tek híresek. A durva bohózatok, melyek a gall földön még jobban

s még hamarább kerekedtek a mysteriumok és moralitások fölé

mint Angliában, voltak a legegyetemesebben kedvelt színm-faj,

bár túloz Rigai,midn az egykorú, el nem tagadható tragoedia- s tragi-

comoedia-irodalommal szemben s Petit de Juleville fentebb idézett

szavaival homlokegyenest ellenkezen, feltétlen hegemóniát tulaj-

donít nekik.
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E bohózatokat rendesen nszereplk nélkül játszották, ille-

tleg a bennök elforduló rút és vén ni szerepet (ilyenek voltak

még a tragoediák dajkaszerepei is) férfi játszta álarczczal, mint es

még Moliérenél is dívott egészen 1685-ig: bár másfell valószín,

hogy szintén farceokban szerepelt az a tdemoiselle Laporte*, «fa-

meuse eomédienne*, ki 1616-ban « mindenkinek csudálását ki-

vívta. » Mikor aztán késbb, tán olasz és spanyol befolyás alatt,

nagyobb számban és rendesen kezdtek a nk szerepelni, komoly

szerepeket adtak nekik, hogy annyira-mennyire meg legyen óva a

decorum, melyet színpadra lépésükkel ersen veszélyeztettek. Cor-

neillet említik mint legelst, ki nknek irta, nkre merte bízni

vígjátékainak fszerepeit. S a nknek e térfoglalása már ujabb

•mozzanatot jelent az ízlés fejldésében. A Shakspereologok Ger-

vinustól Elzéig kárhoztatni hajlandók azt, hogy a ni szerepeket

többé nem fiúk, hanem valóban nk játazák. E túlzással szemben

kétségtelen, hogy ha a Hosenrollek kivált az operettekben nem ép

erkölcsnemesítést czéloznak ma, s hogy ha már III. Fülöpnek sok

oka volt 1600-ban eltiltani a spanyol színésznknek a férfiruhában

megjelenést: viszont Francziaországban — bár tudjuk, mennyi bajt

okozott aztán Moliérenek is az udvarlók tolakodása s a kerítnk
aljassága — a ni befolyás érvényre jutása határozottan az erköl-

csök szelidülésének, finomságának jele. A ni szépség, mely finan-

cziális tekintetben is kitn csaléteknek bizonyul, kezdi hatalmát

éreztetni a mvészetben s a közönség szivében : megkezddik a

mvészni verseny és ármánykodás.

Az 1629-ben Londonban vendégszerepl franczia társulat

színésznit kifütyülték az angolok, mint ki 1633-iki utódjaikat, de

e balsiker nem riasztotta vissza a nket szereplésük folytatásában.

«Mignardise, gentillesse» lesznek az uralkodó jelszók, 8 a színpad

légköre átalakul. A kik 1630-ig majdnem korlátlanul uralkodtak,

a durva farceurök most elvesztik kedveltségüket. Mint 1634-ben

írják: egy-egy «szép» színészn szemei «Jupiter villámaival verse-

nyeznek és több közönséget vonznak a Hotel de Bourgogneba,

mint valaha Guillot Gorju vagy Paris leghíresebb kocsmájának

czégére». 1630 után már nem kárhoztatja a közízlés a jelesebb

színészeket is bohóczkodásra. Bellerose, a Hotel de Bourgogne

új csillagja, még bohózatokban kezdi meg ugyan pályafutását

1628-ban, de komoly szerepekre tér át, 8 a szerelmes hsök alakí-

tásában finom gyöngédséget fejt ki; annyira, hogy némelj;^ affek-
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háltnak, fádnak találják, ugyanekkor Mondory a Maraisban erteljes,

pompázó pathosával hat ; tán az els színész, ki büszkén mond-

hatja magáról, hogy farceban soha nem lépett fel ... .

Mint a többi országokban is dívott, s mint már a confrérie is

gyakorolta, a társulat kidoboltatta az eladandó darabot. A mai

vásári komédiások, czirkuszok, farsangi mulatózok módjára bohó-

czok, jelmezes menetek hívták fel a közfigyelmet az utczán.

A szinlapokkal, melyek Spanyolországban is a XVI. században

jöttek divatba, már 1556-ban találkozunk egy amiensi kóbor tár-

sulatnál. E színlapok azonban, ha nem írva voltak, még kissé

költséges módját képezték a reklámnak. Az ily affiche-en a szín-

költ neve nem volt említve, minthogy a közönség úgy sem tör-

dött vele. E tekintetben állítólag csak akkor kezddik az újítás,

mikor a társadalomnak aránylag distingváltabb köreiben akadnak

színmírók, — úgy 1625 tájt. — Fölösleges mondanunk, hogy a

színészek leleményessége a reklámnak számos más eszközével is

rendelkezett; így az epiloyokban, melyek a távozni készül közön-

ségnek a következ eladás darabját feldicsérték stb.

Az eladás délután kettkor kezddött (1609 óta törvény

parancsolta ezt), azeltt 1-kor s aztán 3-kor, míg Spanyolországban

télen szintén kettkor, de nyáron már (Angliában pedig mindig)

báromkor. Késbb, XIV. Lajos öregségében, a kor szenteskedése

folytán csak ötkor kezdték, a délutáni istenitisztelet miatt. Lotheis-

6en hajlandó bizonyos aristocratismust látni e délutáni eladások-

ban; pedig a színészeknek nem állhatott érdekükben oly idt

választani, mikor a polgári s a munkásosztály teendivel volt

elfoglalva. Egészen máshol keresend az ok. A színészek, ha nem
siettek megtelni a helyek, örömest késtek a megkezdéssel (késbb

4-ig is elhalasztották a megkezdést, úgy hogy csak vidéki ember

ment el 2 órára a színházba), de ekkortájt meg azért nem késhet-

tek sokáig, mert rendri parancs tiltotta, hogy Vs 5-nél tovább

tartson az eladás : már pedig ez — mint ekkortájt mindenütt, st
mint a közép- s ó-korban is már — egy prologot, egy nagyobb

szabású s komolyabb ambiczióval írt darabot (tragoedia, tragi-

comoedia, vígjáték), továbbá farceot és végül chansont (Spanyol-

országban ezen fölül még tánczot is) foglalt magában. A rendrség

az utczák rossz világítása s a csekély közbiztonság miatt volt külö-

nösen rajta, hogy a színház — fleg télen — okvetlenül az emlí-

tett idtájban érjen véget.
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in.

A Hotel kapuja, a törvény értelmében, már egy órakor meg-
nyílt, 8 a közönség els csapata benyomult a nézterembe, mely
keskeny és hosszú volt, egyik végén emelvényen a színpaddal,

másik végén két sor páholylyal, továbbá lent a földszinten álló-

helylyel. Mint látni, nem igen lehetett válogatni a helyekben, míg

Angliában négy, st hat, Spanyolországban tán még több rang*

fokozatot találunk ekkortájt.

Egyáltalán kényelmetlen, czélszerütlen szála volt ez. A con-

fréreek hozzá voltak Fzokva azon labdázó és kórházi termekhez, hol

azeltt játsztak, s ily reminiscentiák után tervezhette építészük a

Hotelt, míg az angol színházak a kocsmaudvarokra, a spanyolok a

corral-okra (hátulsó udvar, hol a fát tartották, innen aztán corral

= színház) emlékeztettek, s mint ilyenek, jobban megfeleltek ren-

deltetésüknek. Még Voltaire is panaszkodik, mennyire rossz a szín-

házak berendezése : hát még milyen lehetett a Hardy korában,

ebben a Hotelben, mely a mystéreek s farceok 1548-iki durva,

zajongó közönségének épült, nem pedig abból a czélból, hogy

színpadján tragicai vagy comicai párbeszédeket adjanak el egy

aránylag nyugodtabb, figyelmesebb, mveltebb hallgatóságnak t

A földszínt nem volt emelked, s magas rács választotta el a szín-

padtól, a középkorra emlékezteten. A páholyok többjébl alig,

vagy épen nem lehetett a színpadra látni. Némelyiket soha senki

se vette ki ; az ilyenbe tebát a zenészeket dugták bele, kik (egy

fuvolás, egy dobos vagy két hegeds) *) a felvonásközök alatt sym-

phonievel mulattatták a közönséget, s kik azeltt a hátsó decoratio

mögött, vagy a színpadtól oldalt (Spanyolországban a színpadon,

Angliában a színpad feletti erkélyen) foglaltak helyet.

A világítás maga, mit a spanyol színházak s Shaksperenek

nyári színháza teljesen nélkülözhettek s mi a Moliére idejében is

gyarló volt, ekkortájt a képzelhet legnyomorúságosabb volt*

Eleinte oldalt s hátúi alkalmaztak a színpadon gyertyákat, de

ezektl a színészeknek csak silhouettejét lehetvén látni, a színpad

fölött s elöl alkalmaztak ketts keresztalakú, függ gyertyatartót,

melyet aztán felvonásközökben koppantás végett lebocsátottak : ez

*) Moliére társulatának is eleinte csak 3, késbb 6 hegedse volt
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a gyertyatartó még a múlt században is használatban volt a
Théátre Francaiéban. Minthogy pedig a gyertyák méregdrágák

voltak, csak a legutolsó perczben gyújtották meg. Ez a takarékos-

ság a folyosókon is járta, daczára a törvény világos rendeletének,

s itt aztán a sötétben sok visszaélésre, botrányos erkölcstelenségre

nyilt alkalom. De hová kellett több annál, a mi bent a földszinten

észlelhet volt?

Az angol parterre különösen hírhedt volt rákonezátlaneágai-

ról. Régibb idkben a londoni kocsmák udvarán napi renden volt

a lárma, verekedés, zsebmetszés, mindenféle erkölcstelenség.

Shakspere nyári színházában is ettek-ittak, pipáltak, dobálództak,

st bizonyos kádacskáról is beszél a krónika, melyet— ers illata

daczára — sokáig hiában iparkodtak a színigazgatók eltávolítni.

Spanyolországban a caballero-ínab kiöltözött mesteremberek, fleg

az intelligentiájukról minden országban és minden idben hírea

csizmadiák vitték a kritikusok szerepet; sokszor éktelen zajt ütöt-

tek az ingyen betolakodott többi cscselékkel s ép oly lynchel

hajlamokat árultak el alkalmilag, mint angol collegáik. A H3tel

de Bourgogneban se folytak sokkal elegánsabbúl a dolgok.

A földszinten korán elhelyezkedett mesteremberek, munká-
sok, lakájok ittak, koczkáztak, kiabáltak, fütyültek, veszekedtek.

Trágár tréfákon mulattak s a jelenlev asszonyokat mindenféle

módon traktálták, csak tisztességesen nem. A színészeket (mint

külföldi pályatársaikat) vérig bosszantotta ez a cscselék, mely el-

adás alatt sem viselte magát egész nyugodtan, köpködött, krákogott,

a falnak dlve vakarózott, ide-oda mászkált. S bár ama veder itt

nem illntozott, ez a publikum gondoskodott róla, hogy ne mind

csak parfümmel legyen telve a leveg. Oly lelkesül hajlamokai

sohase tanúsított, mint az angol és spanyol közönség, de ép oly

szigorúan kritizált, belekiabált a színeszek beszédébe s olykor nem
érte be szidalmakkal, hanem sült almát s köveket is dobált a szín-

padra. De ez még mind nem a legjava. A földszinten foglaltak

helyet a tanulók, írók s más müveitek, kik közül a tehetsebbek

páholyokba jártak és esetleg ott tartottak atheista szellem dik-

cziókat, bár másfell a müveit osztálynak színházba járó részéi

kicsinyre tehetjük, mert hisz Mahrenboltz szerint még a Moliére

színházától, a Palais Boyaltól is « távol tartotta magát a polgári s

a tanult (Gelehrten) osztály ». Ugyancsak a földszintet látogatták

a szkebb erszénytt, jámbor nyárspolgárok. Az utóbbiaknak hely-
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zetét sokszor trhetetlenné tették a rendesen ingyen belopózkodott

izgágák ajilou-k, a közönség és színészek e rémei, kik belékötöttek

-a körülöttük találtató tisztességes elemekbe, kardot rántottak és

meg-megzavarták az eladás folyamát

A tolvajoknak hírhedt fészke volt a Hotel de Bourgogne, hol

mindegyre vaklármát támasztottak, hogy a zavarosban könnyeb-

ben halászhassanak, mi annál is inkább sikerit nekik, minthogy

nem volt ruhatár : meglopottak s meglopatástól rettegk ilyenkor

egyesült ervel kiáltoztak. Egyáltalán mily gyülevész, gaz népbl
állt ez idben a színházba járóknak nagy része, megítélhetni abból

a körülménybl, hogy a színi eladások napját rettegéssel várta

a környék lakossága; mert a lakájok, filouk — mint ezt még
1633-ból is tudjuk — elverték a szembe jöv járókelket, elvették

kalapjukat, felöltjüket, betörtek a házakba és valósággal megsar-

colták. 1642-iki írók dicsekednek vele, hogy a filou-k rakonczát-

lanságai immár gyérebbekké váltak, mert a kitört háború jó részü-

ket táborba szólította ; de azért tény, hogy XIV. Lajos is hiába

rendelkezett ellenük, s hogy még a következ században is sok

a panasz miattuk. — Ismeretes, hogy Moliére-óknél 1672-ben az

udvari lakájok s filou-k az eladás alatt pláne egy nemes embert

-összeszúrdaltak s megbotoztak, a színészekre pedig köveket dobál-

tak: tehát a viszonyok e tekintetben is keveset javultak alapjában

véve Hardy óta.

Uy körülmények közt nem csudálhatni, ha némely kortársak

szidalmakkal halmozták el a színházat, mint aminden förtelem

kloákáját, minden vétek melegágyát s gyülekez helyét minden oly

személynek, kinek becsülete már csdöt mondott*. A színészeknek

maguknak alig volt joguk e vád ellen feljajdulni; hisz k nem
annyira fölemelték a közönséget magukhoz, mint sem inkább

lealjasodtak hozzá. Nem akarták engedni, hogy az olaszok túlszár-

nyalják ket; ezekrl pedig a parlament kimondta, hogy tcsak

latorkodásra e házasságtörésre tanítottak s Paris mindkét nembeli

fiatalságának csak kicsapongásait mozdították el». Bohózataik

telve vannak undorító obscoenitásokkal ; áz a chanson, mit végül

a legkedveltebb bohócz adott el (mint Angliában bjiget), annyira

gyalázatos volt, hogy «ma Parisnak legrosszabb hírti cafó-concert-

jében se lenne elénekelhet ». A prologok trágárságát, mi fleg az

udvari apródoknak volt nélkülözhetetlen csemegéje, Rigai azzal

menti, hogy «ha e durvaságok s obsccenitások halmaza gyalázatos
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volt is, de még gyalázatosabb tetteket akadályozott meg» az általa

hogy foglalkoztatta a közönséget, — a mi elég különös mentség.

Az aristocratia ha kivételképen eljött, egy kis szellemi korhelyke-

dés czéljából tette, s megjelenése nem változtatott a dolgok rendes-

folyásán: Rigai szerint ök « csakis a farceurökért* jöttek, a mit

talán mégis nehéz feltétlenül elhinni.

Nem csudálhatni, ha körülbelül a Richelieu koráig « tisztes-

séges nk » nem látogatták az ily színházat, minta kortársak

egybehangzóan vallják. A spanyol színházakban külön helyiség

(cazuela) volt fentartva a minden rend s rangú nk számára

;

Angliában pedig — daczára a Rümelin-féle mesebeszédeknek —
a legtisztességesebb s legelkelbb hölgyek rendesen látogatták

a színházat. 4
") Ezzel szemben a Hotel de Bourgogne látogatóni

csak a bukott nk osztályából kerültek ki ; csakis az ilyenekhea

lehetett aztán oly trágár apostrophákat intézni, mink a prologok-

ban foglaltatnak. Említettük, hogy az ízlés 1630 tájt mily változá-

son ment át. Mahrenholtznak ugyan kétségkívül van joga azt

mondani, hogy a Hotel de Bourgogne tmég 1631-ben is oly gyalá-

zatosságoknak volt színhelye, milyenek még a legaljasabb régi

berlini Gancantheaterekrl se igen képzelhetk el»; de tán még-

sem egészen alaptalan az, ha 1634-ben a Bourgogne-beli színészek

nagyban dicsekednek, mily figyelmez lett a közönség, mely azeltt

nagy részt nem is az eladásért járt színházba, mily szoborszerüen

ügyelnek a szép gondolatokra a páholyokban, s mily diszkrétek a

nk ott! St már 1630-1 ól azt olvashatni egy püspöknél, hogy

•a legkényesebb ízlés hölgyek sem vonakodnak megjelenni azon

helyeken, hol tragoediák adatnak el». Ugyancsak 1634-ben fennen

hangoztatják a prologok, hogy az eladandó darabokat ca legsztt-

ziesebb s legszerényebb nk» is meghallgathatják, s hogy a nk
átalában szenvedélyes színházlátogatókká lettek.

De tény, hogy 1616 eltt és tájt még legfölebb férje tilalma

ellenére, vagy csak kivételes beleegyezésével, jött egy-egy tisztessé-

ges n a Hotelbe, s ilyenkor aztán óvakodott letenni álarczát, mit

ekkortájt — tán Velenczébl származott e divat — Európaszerte

viseltek a nk az utczán is, bár itt akárhányszor csak leeresztve

hordták.

*) V. ö. Elze, Abhandlungen zu Shakespeare. Halle 1877, fleg Der
Shakespeare-Dületantismus czimü tanulmányban Rümelin czáfolatát.
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S minthogy a társadalomnak oly tényezjérl beszélünk itt,

mely a XVII. századnak szellemi életére vagy legalább is irodal-

mára, a XVIII. századnak pedig egész közéletére hasonlíthatatlan

befolyást gyakorolt, engedjünk meg magunknak egy kis kitérést,

s kérdezzük, mily szerepet játszik Hardy idejében a franczia társa-

dalomnak ma oly lényeges factoráúl elismert szépnem.

E kérdésre azonban Rigainál hasztalan keresnénk feleletet.

Szólaltassunk meg tehát egy másik tekintélyes írót, ki ugyan nem
sok rokonszenvvei viseltetik a kérdéses idszak iránt, de azért nem
színez túlságos ersen, midn a következ képet rajzolja a kor

társadalmáról s egész irodalmáról : «A XVI. század franczia iro-

dalma még egészen férfias szellem, minden nies sajátságok bele-

vegyülése nélkül. Nemcsak a szemérem és ízlés hiányzik belle, de

egyáltalán szemtelen . . . S ennek megítélésénél azt kell figyelembe

vennünk, hogy a XVI. század második felét betölt viszályok, bel-

és külháborúk mennyiben utalhatták a nket határozottan más-

féle erényekre, mint a milyenek nemüket megilletik ? Mennyiben

mködtek közre a születni készül társaséleti szellemnek, 8 követ-

kezleg az erkölcsök finomságának s a styl választékosságának is

mintegy elfojtásárat. 1
)

Tegyük hozzá, hogy bár egyáltalán nem valószín, hogy az

az udvar, hol Stuart Mária a királyni pompát élvezte, erkölcsö-

sebb lett volna, mint az, hol börtön lett osztályrésze—, mindazon-

által valószín, hogy a franczia nk többet adtak az ildomosságra,

a külsségekre, mint a «sztíz királyné » környezete 8 kora, s így

a franczia nk már a XVI. században is jobban megóvták a deco-

rumot a nyilvános szereplés közben, mint többi európai társaik.

Eb ez természetes volt azon országban, melyuek fiai — mint a

XVI. századból tudjuk — az angolokat megszólták, mint tquelque

peu incivilz», s megütközve jegyzik fel, hogy ticeux routent a la

table sans honte et ignonimie, et fussent-ils en la présence de plus

grand seigneur qu'il fust».2 )

*) Brunetiére, Questions critique. — (Paris 1890.) L'influence des

femmes ez. tanulmány.

*) Elze id. helyen 405. L jegyzet.
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IV.

Vessünk már most egy pillantást a színpadra is, melyrl

-elre gondolhatjuk, hogy kiállítása nem lehetett oly fényes, mint

az udvar s a furak színházában, hanem az eddigieknek megfelel.

Elébb azonban a costumerl valamit

Costume tekintetében Valleranék is ott álltak, eleinte kivált,

hol széles Európában mindenütt a vidéki színészek, kik egyetlen

utczai toilettejükben ábrázolták szerepeiket, — úgy hogy Hercule-

sük pl. felgyrt kabátujjával 8 a vállára vetett tuskóval inkább

valami kolduló favágóhoz hasonlított. Legfölebb kölcsönkértek,

zsibárúsoktól béreltek ruhákat; szokás volt a nagy uraságok

•levetett* öltönydarabjait is elkunyorálni. Bellerose s Mondory

koráig, kik már a furak kegyenczeivé emelkedtek, nem létezett

színész, ki gazdagabb ruhatárral bírt volna.

Természetesen oly idben, mikor a costume némely darabját

harisnyakötk segélyével hálósipkából rögtönözték, ép oly kevéssé

lehetett szó történelmi hségrl vagy bár cs ík teljes, egész costu-

merl, mint Londonban vagy Madridban. Mindössze beérték azzal,

hogy a rendes viselet mellett bizonyos conventionalis ismertet

jelekre, attribútumokra szorítkozzanak : e naiv kor képzeletének

ennyi ösztön is elég volt. Az már magasabb felfogásra emelkedett

jobb kornak fényzése volt, midn a töröknek turbánt adtak fejébe.

Említsük meg azt a számtalanszor idézett tényt, hogy még a

XVII. század közepe felé is Gorneille Polyeucteje, ez az árméniai

martyr, ki a római istenszobrokat összetöri, spanyolos díszöltönyt

viselt, tollas kalpaggal, fehér keztyüit fohászkodása perczében ildo-

mosán lehúzta stb.

Maga a díszlet a confrérienek volt hagyománya, tle vette

a társulat a színházzal együtt, következésképen a középkor szín-

padján kell keresnünk eredetét.

Ez a középkori színpad több rendbeli mansionbl s a tulaj

-

<lonképi színbl állt. A tmansionw (= maison) ház, illetve önálló

8 nyílt szoba vagy oszlopos tornácz, esetleg ajtóval ellátott fal

volt, mely ajtón keresztül szobába vagy városba (mit torony s

házfedél jelzett) lehetett látni ; ha a pokol torkát akarta ábrázolni,

roppant sárkánytorok, — ha börtönt, rácsos ablak volt; a tenger

jelképezésére bassin hajóval szolgált stb. E mansionok mind egy

színvonalt képeztek, kivéve ha a kálváriát vagy a paradicsomot
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kellett ábrázolniok. A közöttük lev tér képezte a « színt », 8 e szí-

nen keresztül történt a közlekedés az egyes mansionok közt. így
aztán 10—12 helyiség is volt egyszerre a színpadon. Színfalak nem
léteztek. A szereplk óriási csoportjából a leiépök csak félreálltak,

de a színpadon maradtak. Mikor aztán a szabad ég alól a con-

fréreek zárt helyiségbe vitték át a színpadot, az óriási arányokon

módosítni kellett. A Hotel színpadja alig volt öt méter széles,

mint egyáltalán a késbbi színházakéi is, pl. a Palais Boyalbeli,

szkek s kényelmetlenek voltak. Tehát megrövidítették a darabo-

kat, kevesbítették a szereplk számát s a lelépket tényleg lelép-

tették. Minthogy az eladás idtartama is redukálva lett s egy nap

csak egy darabot adtak el, tehát egyszerre csak egy eladás man-

sionjait állították fel. így aztán elegend lett 5—6 helyiség, s ennyi

el is fért egyszerre: oldalt kett-kett, hátúi 1—2, s a színnek i&

elég tér maradt fenn.

Az újkori franczia színpad tehát — s mint látszik, bár Rigai

nem érti, a spanyol is — ezt a beosztást követte.*) Most már egé-

szen világos ez a sokat vitatott kérdés. Kétségtelen tanúvallomá-

sokat találhatni a kortársak, Sarrazin, La Mesnardiére, D'Aubignac

irataiban ; st mi több, a Mahelot-féle mémoireok, melyek a Hotel-

nek tán gépészétl erednek, oly útmutatásokat tartalmaznak írás-

ban és képben, hogy segélyükkel nem volt nehéz reconstruáltan

tüntetni fel Hardy színpadját az utolsóeltti világkiállításon.

íme ízelítül a sok közül epy ily decoratio, még pedig az,

melynek beosztása a legegyetemesebben volt használva : háttérben

szoba ágygyal, egyik oldalt tenger övezte vár és temet, másfell

fest boltja és kert. Tehát öt hely. Hardynál akárhányszor ez öt

közül három szorosan összefügg, s így lényegében egyet alkot;

akad oly díszlete is, mely már egyenesen a Cid-re emlékeztet s

különböz lakosztályokba nyíló ajtókkal elcsarnokot ábrázol. —
Ma is megtörténik, hogy a színpad két-három, st több részre van

osztva, de akkortájt e helyek egymásután szerepeltek, — egyszerre

csak egy létezett a néz közönség számára.

Rendesen változásokat is megkíséreltek, a mennyiben az ily

kezdetleges viszonyok közt lehetséges volt. A zárt ajtók feltárultak^

*) Az angol színpadról mindenki tudja, hogy nem volt semmiféle

díszlete . Kevésbbó ismeretes az, hogy 1605 óta az angol színházakban is

divatba jött a decoratio.
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némely decoratíókat betoltak, másokra függöny volt borítva, mely

egyebet ábrázolt, s melyet alkalmas pillanatban félrevontak, eset-

leg ismét visszabocsátottak : így egy palotadíszlet utczává alakúit

át, majd megint palotává változott vissza. Tehát legalább a rész-

leges színpad-átváltoztatáshoz értettek már akkor is. Minthogy

aztán e complex decoratiónál az ajtók akárhányszor oldalt álltak,

de meg az ajtón kívül (azaz : belül) es els rész szk is volt, s az

erdt ábrázoló 1—2 fa alatt se igen lehetett mozogni : a színpadi

eonventio megengedte, hogy az esetleg odabent ágyon fekv sze-

repl, vagy akár a börtön foglya is kilépjen eredeti helyérl pár

szó elszavalása után, s aztán kunt a színen folytassa, ép úgy, mint

ma megengedi, hogy a színész a prosceniumban játszék vagy

énekeljen.

Az egyes mansionok különböz országokból, st világrészek-

bl való helyeket ábrázolhattak. A szerepl néhány verset eldekla-

málva érkezett Európából Ázsiába, vagy kifutott a színrl s a má-

sik perczben kifáradva jött be. A színhelyet ily esetekben mindig

pontosan körülírták az ajkára adott szavak, mint ezt még Corneil-

lenél is tapasztalni. — Állítólag azóta, mikor a Marais a Gid-et

eladta, jött divatba, rendesen a színpadon adni helyet a maga-

sabb belépti díjt fizetknek, kiket rács választott el a színészektl,

de kik miatt aztán az oldalmansionok nem voltak láthatók, eles-

tek—, úgy hogy ezentúl inkább csak a hátsó díszlet változatossá-

gára törekedett a színpad.

Ez kétségkívül nagy haladás volt a híres helyegység elve felé,

melyet már a Pléiade némely hívei is buzgón hirdettek, s melyet

Spanyolországban s Angliában az antik költészet imádói hasztalan

iparkodtak ugyanakkor és késbb meghonosítni. Francziaország-

ban ez elv szorosan összefüggött a faji szellemmel és mind több

hívet nyert; de érvényre juttatását nem a Hotel de Bourgognetól

lehetett várni. Hisz összes meglev díszleteit el kellett volna akkor

hánynia! Inkább tehette az újonnan nyílt Marais, hogy ez elv

szolgálatába szegdjék; de ennek színpadján is sokáig megkívánta

a maga részét a complex decoratio régibb irányának iskolája is.

Igazi helyegység csakis Racine korában jut kizárólag érvényre a

színpadon.

Sokat emlegetik, hogy a közönségnek ez a helyfoglalása a

színpadon megakadályozta a tömegek felléptetését ; mások ezzel

szemben Shakspere színpadjára utalnak, hol ugyanazon ok nem

Philoloffiai Köriöny. XV. 3. 20
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szült ugyanily okozatot. A dolog azonban úgy áll, hogy Shakspere-

nél a fellép hadsergeket 4—5 szál ember ábrázolta, s hogy a

franczia színpadon igen is szerepeltek tömegjelenetek, csakhogy

festve. Csapatok, tömegek fellépését, pl. D'Aubignac Orleánsi Szzé-

nek végs, máglya-tableauját egy-egy úgy a hogy mázolt függöny

leeresztésével pótolták. — A mi általában gépezeteiket illeti, mik

nélkül még az angol színpad se lehetett el, ezekre kiváló gonddal

voltak : a Hajnal szekere lovaktól vonva jelent meg, a beesteled

egén a bujdosó hold volt látható csillagok közt. A Maráiénak

a XVII. század közepén meg épen oly fényes decoratiója s gépe-

zetei voltak, hogy a madridi színpad gyarlóságain csak moso-

lyogni tudtak az odakerült francziák. De még más realistikusabb

eszközeit is ismerték a hatásnak. Mint egész Európában, 1
) s nálunk

még a folyó század elején is, szemmelláthatóan utánozták a vért.—
Mint Shakspere eltt s alatt, ép úgy szerepelt e darabokban a

máglya, akasztófa, vérpad, megcsonkított hulla. A társulatok dísz-

lettárában levágott emberfej is akadt. Akadtak ott különböz sze-

líd s vadállatok brei is : nem egy színész dicsekedett azzal, a mivel

a Scarron kóbor komédiásai, t. i. hányszor ragadta el a közön-

séget oroszlán (Pyramus és Thisbe), kutya stb. képében.

Szólnunk kell egy szót azonban azokról a színészekrl is,

kiknek mvészete nemcsak állati hangok utánzásából állt

A legels franczia színpadon, a Théátre Fran<?aisban ma is kü-

lönösen lepi meg az idegent az a sajátságos, álpathosszer dekla-

máló modor. Ép oly különösen hatott ez századunk elején is.
9
) Pe-

dig tudjuk, hogy a franczia szavalási modor Voltaire idejében refor-

málódott, természetesebbé vált. Képzelhetni tehát, mily éneklésbl,

kulisszahasogató kiáltozásból állt az még régibb idben ! Milyen

modor uralkodhatott a Hotel de Bourgogneban, megítélhetni

abból, hogy a Marais nagy tragikusának, ki e modornak volt köve-

tje, állítólag ép úgy ez okozta halálát, mint Montfleurynek s má-

soknak. Akkortájt ez volt az egyetemes európai modor, s haszta-

*) V. ö. Wühelm Scherer a németországi angol komédiásokról : «Man
trieb das Raffinement und den Naturalismus so weit, kleine Spritzen mit

rothem Saft unter den Eleidern zu haltén, um Wunden tiberzeugend dar-

zustellen*. ( Geschichte der deutschen Litteratur. Berlin, 1881. 312. 1.)

2
) PL Lady Morgan, Francé czím (London 1818) II. kötetében a

The&tre Francaisról szóló részben (Book VII. French Theatre) igen érdekes

idevágó észrevételeket olvashatni.
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an küzdött ellene Spanyolországban Cervantes s Angliában a

Hamlet költje. Szintúgy kevés sikere volt a Moliére hasonnem
küzdelmeinek Francziaországban, hol annyira csakis az ily fajtájú

szavalást tartották igazán tragikus stylnek, hogy jó részben ennek

tulajdonítandó Racine hálátlansága, midn Moliére társulatától a

Hotel de Bourgogneba vitte át Alexandreját.

Hogy ily viszonyok közt mily színköltészet fejldött, ily színé-

ezeknek mily költjük volt, s ez ily közönségnek ily színpadra

mily darabokat írt: errl tán máskor.
Haraszti Gyula.

VÁLASZ VÁRI ÚR MEGJEGYZÉSEIRE.*)

szintén megvallom, nem volt szándékom, e minden szak-

avatottság nélkül szkölköd megjegyzésekre válaszolni, de en-

gedve barátaim felhívásának és tartva attól, hogy rosszakaratú

-emberek az a&tó tó at?áv 6(íoXo?o5vtó$ éarí aoo (Eur. J. A. 1142)

mondást reám alkalmazzák, ha nem válaszolok, — határoztam el

magam e sorok megírására.

Mindenekeltt meg kell jegyeznem — és ezt V. úr nem vette

észre, holott a fordítás egyszeri elolvasásával észre vehette volna,

ha rossz akarat nem vezérli vala, — hogy szándékosan mellzve

-a szokásos epikus-ioniai nyelvjárást, az ó-attikait választottam,

melyet Aischylos, Sophokles és Euripides drámáikban használtak,

hogy továbbá a tragikusok költi nyelvét, mondatfzését, rhetori-

káját és, a mennyire lehetséges volt és czélomnak megfelelt, szó-

kincsét is használtam. Innen magyarázható meg az a sok sophok-

lesi reminiscentia, a melyet V. úr szememre vet, innen az fenj

(3. vs.) az ajánlott éicetáaaato helyett, innen Satqf — Stjügj helyett,

innen Stcitvov aor. (10. vs., v. ö. Smtve Soph. 0. C. 1732), innen a

foopí<|> év Sópatt (16. vs.), (v. ö. doóptoc ÍVpt)<; Soph. Ai. 606, vaool

*ot>píai$ Eur. J. A. 238.) fordulat az ajánlott {toópcp évi Sópatt he-

lyett, innen a eSSooo' 5icv<j> (34. vs.) a homerosi e58ooo' tkvov helyett,

innen a kérd tíc-nek toö (52. vs.) genitivus alakja, melyrl V. úr

*) Kisfaludy K. Mohácsának ó-görög fordítására e közlöny 1890. évi

deczemberi füzetében.

20*
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tévesen azt állítja, bogy «nem költi », holott a tragikus költknél

szélben használatos, pl. Soph. El. 409 ex toö tpíXcov jreio&etaa

;

534 toö x^ptv tívcov-Síbosv aüníjv ; 926 toö táS'ijxotxjoK; jüpot&v ; innen

az aoftic (57. vs.) aotu; helyett, innen a töröl metszett sophoclesi

o£ótovo<; (53. vs.), innen a Stjv, mely tsgyökeres epikus voltának

daczára a tragikusoknál is elfordul, a mit persze V. úr nem tudott,

pl. Aisch. Pers. 584. (ed. Gu. Dindorf, Lips. 1870), innen az össze-

vont ^sot (17. vs.), (v. ö. ^ot Soph. 0. R. 18; Eur. Phoen. 952)
és oteppa><; (16. vs.), innen az Sxo|i^ot (19. vs.), (v. ö. Eur. frg.) és

a « hasztalan » értelemben vett áXXox; (23. vs.), melyrl V. úr nem
tudja, hogy ilyen értelemben Hom.-nál is elfordul, pl. D. 23, 144?

iXXax; rfrípaxo, innen a « sirat » jelentéssel használt ftoq, (42. vs.),

.

innen végre tá npóotú (= rcóppa>) (27. vs.)a « távol, a távolság* értel-

mében, nem pedig « messze* értelemben, mint azt V. úr rosszal

magyarázza; mert 7cpóoa> a névelvel kapcsolatban (tá npóotú) f-
névvé válik (v. ö. (jl^ vöv tá Kóppiú oxÓTcei Eur. Rhes. 482), melyhez,

|ieté(i)pa és b\iiy\6)Sri jelzkként járulnak. Látni való tehát, hogy
mindenütt a legszigorúbb következetességgel jártam el, nem pedig

• elv ós ratio* nélkül, mint V. úr szememre veti.

Az ó-attikai nyelvjárást pedig azért használtam, mert nem
láttam eléggé megokolva, miért ne lehetne manapság az ó-attikai

nyelvjárást, mely ioniai alakokkal és a karénekekben aeol-dor

nyelvjárási formákkal gazdagon van vegyítve és melyet a tragiku-

sok nagynev triásza oly mesterileg tudott felhasználni az emberi

szív legkülönbözbb érzelmeinek ecsetelésére, a bánat és keserv

legfinomabb árnyalatainak kifejezésére, az elegiára is alkalmazni,

fleg ha meggondoljuk, hogy a tragikusok 6- attikai nyelvjárása az
eposz és lyrai költészet nyelvezetére támaszkodik és a hexameter-

ben is kitnen használható, a mint azt a tragoediák lyrikus helyei

fényesen bizonyítják, és fleg ha meggondoljuk, hogy az ilyen for-

dításnak nem lehet más értelme manapság, mint megmutatni, mi-
ként kell a görög olvasmányt valamely modern gondolat görögös

kifejezésére fölhasználni, történjék az akár prózában, akár versek-

ben. Tehát egyszer irányelveimet gyakorlatilag feltüntet mutat-

vány akar e fordítás lenni, mely azon czélból készült, hogy azt az
érdekldk, jelesül a philologusok olvassák és hasonló irányú

munkálkodásra buzduljanak, nem pedig a Y. úrtól hibásan felhozott

czélzattal, hogy «egy Kr. sz. eltt élt s most feltámadó görög ember
görög ízü és elégikus voltában gyönyörködjék ».
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De vegyük most sorra a V. úr kifogásolta helyekéi Elször

is tidegenszeren hatnak* V. úrra a görög prózából kölcsönzött

kifejezések, ú. m. <£<ppo8£ota (18. vs.), óptr/XwT] (27. vs.) és a csak

Platónnál elforduló a^aíCo|xai (78. vs.) A mi á<ppo8£oia-t illeti,

sajnos, nem tudja V. úr, hogy a költknél is elfordul, pl. á. áfypa

Sopb. frg. 178; á. átöopfia Anacr. 53, 8. A óju/XróTj-t pedig, mely

mind értelmi, mind metrikai tekintetben teljesen megfelel, alkal-

masabb költi melléknév hiányában vettem föl, mert 6(itx^eig, ion.

ójxtxXfjStc (Nonn.) metrikus okokból nem használható. Különben

nem látom be, miért ne lehetne mai napság alkalmas költi szó

hiányában prózai szót is használni, ha a czélnak teljesen megfelel,

fleg ha meggondoljuk, hogy a görög költk is gyakran prózai

szót használnak a költi mellett, pl. Sopb. «a feleség* fogalmának

jelölésére a költi 8á|iap-on kívül a prózai fovTj-t is használja

(T. 148; A. 1069; 0. T. 1172; Ant. 53), és hogy viszont a prózá-

ban is találunk gyakran költi szókat, pl. Polyb.-nál 3, 79, 12 el-

fordul a oftspaX-p} szó, mely másutt sehol, csak még egyszer Soph.-

nél £1. 1 76. található. Tehát csak a görög irodalomban járatlan

ember találhat az ilyen dologban gáncsolni valót. Ugyanaz áll

aü\>aíCo{J.ai igérl is, mely Platónnál Ápol. 34, E. (ed. Hermann)

fordul el, és melyrl Y. úr azt mondja, hogy «gyanúba fogott

variáns lectio». Gyanúba foghatták, de eddig még senkinek sem

sikerült bebizonyítani, hogy variáns lectio, valamint még eddig senki

sem tudta kimutatni, hogy az Apológia, melynek platóni erede-

tét szintén gyanúba fogták, nem Platóntól való. Egyébiránt mind

-Schenkl, mind Papé kitn német-görög szótárjaikban a német

f sich anmassend benehmen » kifejezésére ott szerepel az aö^a8íCo|iat

ige, még pedig oly alakban, melyhez a gyanúnak legkisebb árnyéka

sem fér. Már pedig két ilyen kiváló philologus tekintélye komoly

ember eltt többet nyom a latban, mint V. úr idétlen mókázása és

üres fecsegése.

Szememre veti továbbá, hogy «csak késbbi íróknál elforduló

igét» (áva£aíva>) használtam, azután megint, hogy ccsak Herodo-

tosnál (íjnnjpov) és különösen az új ion íróknál található* mellék-

nevet választottam, de hogy Toopx<bv-t (82. vs.) és OS^apos-t (81.

vs.) használtam, mely utóbbit egyenesen az új-görögbl vettem át,

azt egy szóval sem említi, holott a logikai következetesség szem-

pontjából azt is kellett volna említenie, annál is inkább, mert meg-

jegyzéseinek bevezet szavaiban fennen hirdeti, hogy ca költeményt
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csak úgy tekinti, a mint van, szókincsét, verselését, a többi számára-

tökéletesen közömböst. Tehát az egyik versben kifogásolja a késbb-

kori szót, a másikban hallgatva helyesli a még késbb koriakat.

Hol itt a logika? Nem látja-e be maga V. úr, hogy annak, a ki ma-
napság valamely modern elegiát ó-görögre fordít, a mondatfüzés-

ben ugyan a legmintaszerfibb írókat követnie kell, de a szókincsre^

nézve, mely már mai napság elégtelen, a legkésbbi írókhoz, st
hogy czélt érjen, gyakran az új-göröghöz is, mely természetes to-

vább fejleménye az ó-görögnek, folyamodni kénytelen ? Mert je-

gyezze meg magának V. úr, ha mai napság ó-görögül írunk, nem
az ó-görögök számára írunk, hanem kortársaink, illetve utódaink

számára ; meg van tehát engedve, hogy metrikus fordításnál, met-

rikus okokból, alkalmas régibb kori szó hiányában, késbb kori

szót használjunk, és meg van továbbá engedve, hogy oly tárgyak-

nál, melyek az ó-görögök eltt ismeretlenek voltak, újonnan képe-

zett szókat használjunk; ezeket pedig legczélszerbben az új görög

Irodalmi nyelvbl veszszük át. Ha pl. ezt a gondolatot kellene gö-

rögül kifejezni: «Vári Rezs minden nap megy a városligetbe

korcsolyázni, a helyett, hogy otthon tartózkodnék és a görögöt

szorgalmasan tanulná*, a szókincs tekintetében okvetetlenül az új

göröghöz kellene folyamodnunk : PoóX'foc Bdptoc éxáonqc *f)|iipa<;

bU tó zffi 7róXeax;ó $Xoo<; [JaSíCst Tcafopojietv, ávtl toö Svöv eivat xai

tol
c

EXX7)vixá Ypá(i(JLata oov otcoo^ jiav^áveiv. Innen van, hogy

Schenkl német-görög szótárában a modern fogalmak kifejezésére

való szók vagy ó-görögösen vannak körülírva, vagy pedig a meg-

felel új-görög szó van mellékelve. És miért teszi ezt Schenkl ?-

Mert tudja, hogy az új-görög nyelv csak természetes okokon alapuló

tovább fejleménye az ó-görög nyelvnek, és mert tudja, mint ta-

pasztalt tanférfiú, hogy az iskolai stílusgyakorlatok (értem a gö-

rögre való prózai fordítást) alkalmával gyakran oly fogalmat kell

görögül kifejezni, melyre alkalmas szót hiába keresünk az ó-görög

klassikusokban. Ugyanilyen elveken alapszik dr. Joannidesnek

•Sprechen SieAttisch* czím, Lipcsében (1889) megjelent könyve*

Erre persze V. úr azzal vág vissza: «ne fordítsa ezt az elegiát

ó-görögre, hanem új-görögre, ne adjunk az iskolában modern
szabású és tartalmú themát stílusgyakorlatoknak, mire való ez a

tarka-barka phraseologiájú görög nyelv?* De nem úgy van ám^
másképen áll a dolog. Az elegiát illetleg nézetemet már fentebb-

röviden kifejtettem és késbb ismét visszatérek e tárgyra. A mk
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pedig az iskolai stílusgyakorlatokat illeti, azokra nézve vélemé-

nyem a következ. Paedagogiai és didaktikai szempontból az ó-görög

nyelvi stílusgyakorlatok elsbbséget érdemelnek az új-görög nyelvi

stílusgyakorlatok fölött, még pedig azért, mert az ó-görög nyelv

bámulatos szerkezet mondattana sokféle sajátságaival és finom

árnyalataival az észképzés legkiválóbb eszközeinek egyike, mely-

hez képest az új-görög nyelv mondattani szerkezete semmivé tör-

pül. Paedagogiai és didaktikai szempontból helyeselhet továbbá

az, hogy modern szabású és tartalmú anyanyelvi themát is adnak

stílusgyakorlatnak ; mert minél inkább eltér a fordítandó thema

nyelvezete az ó-görög nyelvtl, annál mélyebben be kell hatni a

görög nyelv szellemébe és annál intensivebb lelki tevékenységet

kell kifejteni a nyelv sajátságainak felismerésében és épen e fel-

ismerésben és a nyelvi sajátságok korrekt visszaadásában rejlik az

ó-görög nyelv rendkívül észképz és a gondolkozást bámulatosan

fegyelmez ereje. A mi pedig az új-görög szók használatát illeti,

az semmit sem változtat a stílusgyakorlatok lényegén és feladatán

;

mert a fsúlyt nem az egyes szók alkalmazására kell fektetni —
hiszen a tanár a legtöbb esetben maga mondja meg a szókat a

tanulónak — hanem a szavaknak mondattá való fzésére, vagyis a

syntaktikai szabályok kell és korrekt felhasználására és értéke-

sítésére.

Visszatérve pedig a két kifogásolt helyre, még azt kell kon-

statálnom, a mit V. úr nem tudott, hogy «a seb felpattan » magyar

gondolat kifejezésére tlem használt és Plut.-tól (Dem. 17.) köl-

.csönzött «2Xxo<; áva£aívetai» szólásnál alkalmasabb az ókori görög

klasszikusokban nem található, és továbbá még azt kell megje-

gyeznem, hogy az l{i7n)po<; új -ion melléknevet alkalmasabb költi

melléknév hiányában csakis metrikus szükségbl választottam.

Szememre vet továbbá «nemgörögös fordulatokat és szerke-

zetet*, ilyen a 25. vs. svós cpóXXoo 7* órcocpaívet. Nem tudja V. úr,

hogy itt egy ismeretes alakzattal (figura) van dolgunk, mely mind

a görög, mind a római költknél egyaránt használatos ? Ennek az

.alakzatnak hypallage adiectivi, vagy svaXXa-pf) stciO-stwv (v. ö. Wolf

G.-nek Soph. Ant. 28. v.-hez írt jegyzetét) a neve. Hadd álljon itt

egy pár példa : Soph. Ant. 26 tóv 8' á^-Xíox; ftavóvta üoXovstxooc

véxov, a helyett: ö-ocvóvtoc IloXovetxotx;; Soph. El. 159 xporcrq. t' iyéiúv

év íjpqf, a helyett: xpojrcóc év r$% (v. ö. Wolf G.-nek e v.-hez írt

jegyzetét); Hor. Sat. 1, 6, 9 Tulli ignobile regnum; st még a
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mintaszer római prózában is elfordul Gic. pro leg. Man. 9 mem-
brorum collectio dispersa. E szerint a kérdéses versben f>ó#o; evöc

(póXXoo áll a helyett : ef<; £óftoc <póXXoo, a minek igen jó értelme

van : a levél egyszeri megzördülése. A bv; £ó#o<; összeköttetés pedig

költi és ki évöc pó^oo fordulatban (persze más értelemben) talál-

ható Aescb. Pers. 454. Hogy V. úr az évaXXaipfy éictdetöv-t nem
ismeri, még talán megbocsátható, de hogy a görög nyelv legelemibb

dolgait sem tudja, az már aztán valóban botrányos és szégyenletes

dolog. Ugyanis komolyan állítja, hogy a 45. vs. : -fj tooáxtc ao(tatp&<

&vé|ioL<; ávtéonrj és a 49. vs. : a>8e xaTéojifyaav— ávtéonj és xatéoffyoav

helyett « csakis a medialis alakoknak volna helye*. Tehát V. ár
nem tudja, hogy xadíot7](jLt és xataopévvoju igék cselekv II. ao-

ristusa benható (intrans.) értelm, pl. Sopb. Ai. 1231 toö p]8év

ávTéonrjc íwcep; Thuc. 5, 38 ávtéon] a&T<j> tó rcpáYjia; Her. 4, 5 xató-

(isvov töv ypoabv xaxaop-rjvat. Nem görögös továbbá V. úr szerint

«a kérd xoö névmásnak (52. vs.) mint birtokosnak a birtok után

való tétele*. Ez a kanon csak a prózára nézve érvényes, de a költi

nyelvre nézve fölötte szkkebl, mert szórendje metrikus okoknál

fogva a lehet legszabadabb, pl. Sopb. Ph. 154 Xé?' — xöPov T*v
'

Ixet ; 0. T. 527 ota 8' oü tvo>ji.t() xívt ; ilyen példákat hiába keresünk

a prózában. Nem görögös V. úr szerint : tq mxpóv o>8
5

áicoftvnfjaxsiv

(67. vs.) áicodotveív helyett. Megint összezavarja a prózát a költi

nyelvvel; nem tudja, hogy a költk gyakran a praesens-et használ-

ják már megtörtént dolgokról, minthogy nem annyira a cselekvést,

mint inkább az állapotot akarják megjelölni, pl. dvqoxa) meghaltam,

azaz halott vagyok, Soph. 0. B. 118; cpoveóa> gyilkoltam, azaz

gyilkos vagyok, Soph. Ant. 1174: xíxto> szültem, azaz anya va-

gyok, Soph. El. 740 Setvóv tö xtxtetv eoxív. Ö, ki minduntalan pró-

zai konstruktiókat és prózai szóknak a használatát veti szememre,

most maga prózai konstruktiót ajánl. cHol itt az elv, hol itt a
ratio?» Nem görögös V. úr szerint a «xó>P ^ ^XÜ)V \wq\W Mttijc

(75. vs.) fordulat». Megint légbl kapott állitás, melyet a tények

meghazudtolnak. Ha ismerné V. úr a tragikusok költi nyelvét

tudná, hogy a kérdéses fordulat (jlvtqjitjv TcaXatáv 07t6p(i.át<i>v.

I/ooaa Soph. 0. T. 1:246 és Seí rcóvoo (ivfj[t7]v I/stv Soph. 0. C. 509
és xa>v <póXa>v [ivVj|X7]v £/eiv Soph. El. 346 fordulatok után van ké-

pezve, tehát minden lzóben görögös és zamatos ; azon kívül még
a magyar, « Gyászemlék vidék » gondolatot a lehet leghívebben

adja vissza. Végre áx«ci; va[ia xotXórcrsi átjixóSe;
|
Sxmsp xpórantxjot
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Kpbs pXé<pap' •fjtiitepa szavakat érthetetleneknek mondja V. úr. Va-

lóban ama pbilologiai ismeretek után ítélve, melyeket V. úr e meg-

jegyzéseiben kifejtett, nem csodálom, hogy az idézett szavak eltte

érthetetlenek. Úgy látszik, az tátjwöSec* syntaxisának fel nem
ismerésében rejlik az érthetetlenség oka. 'AtfiöSec praedicatum

prolepticnm-nak veend, tehát annyi mint ore át(rö3s<; etvat-

Hogy pedig fioirep xpóircoooa rcpós pXé<pap' -jjjiéTspa szavakat nem

érti, melyek az elbbi verssorban kifejezett gondolatot közelebbrl

megmagyarázzák és syntaktikai szempontból teljesen kifogástala-

nok, azon kívül még a «Mintha födözgetné, hogy ne tekintse sze-

münk* magyar gondolatot híven adják vissza, az azt a meggyz-
dést érleli meg bennem, hogy Y. úr nem áll feladata magaslatán

és oly dologba fogott, melyhez nem ért. Végre érthetetlennek tartja

?raHj> xoXxoPapeí 8t>0[iév<j> ?s (62. v.) szavakban a ?s-nek használatát

és «csak foldó particula* szerepére kárhoztatja. Valóban bámula-

tos, mily páratlan könnyelmséggel és meggondolatlansággal veti

oda gondolatait. A Tthtíj) két jelzje közül 8oo|jív<j> a nyomatékosabb

és hangsúlyozottabb, a minek feltüntetésére az istenadta ?s parti-

<5ula par excellence hivatva van. A mondottakból kitnik tehát,

hogy V. úrnak a használtam költi nyelvre vonatkozó ellenveté-

seit, melyek a görögben való feltn járatlanságáról tanúskodnak,

egytl-egyig megczáfoltam.

Következnek a prosodiára és a metrumra tett megjegyzései.

Itt is azt tapasztaljuk, hogy nem a t halhatatlan Homeros* lecture-

jén kifinomított és megnemesedett ízlés meleg derje sugározza be

állításait, hanem a felületesség és egyoldalúság ködös homálya

burkolja be ket. Elször is kifogásolja, hogy az attikai correptiot

szélben használom, «a mikor csak szükség van rá az egyszer

poetica licentia titulusára*. Ez oly gyermekes kifogás, hogy alig

érdemes rá válaszolni. Hiszen a correptiot mindig metrikus szük-

ségbl használják, mind Homeros, mind a tragikusok, a különbség

csak az, hogy az epikus költészetben a muta cum liquida (X, p)

rendesen bír positio képz ervel, a tragikus költknél ellenben,

kiknek prosodiáját már csak a következetesség szempontjából is

követtem, a muta cum liquida positiója (positio debilis) rendesen

nem hosszabbítja meg a megelz rövid hangzót, de f[t, 8[t, 7V, 8v

eltt a tragikusok a rövid hangzót mindig megnyújtják, (JX és 7X

<eltt Aischylos és Sophokles néha röviden hagyják, pópXoo Suppl.

761, ípXaorov Phil. 1311, El. 440, Sk YXöooav Agam. 1629, v. ö.
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Pers. 591. L. Philol. 32. köt. 731. lap és Wolf G.-nak Soph. 0. R-
1. v.-hez írt jegyzetét.

Látni való tehát, hogy a correptionak a kifogásolt helyekert

való használata megokolt és nem esik az «egyszer poetica licen-

tia» rovására. Kifogásolja továbbá a krasis gyakori használatát,,

holott tudnia kellene, hogy a krasis a költi nyelv sajátságaihoz-

tartozik és sokkal terjedelmesebb a költészetben, mint a prózában^

«Die Krasis ist bei den Dichtern, zumal bei den Attikern, ungleicK

ansgedehnter, als in der Prosa» mondja Krüger Gr. Gr. 2. 14. 1_
Kifogásolja továbbá a synizesist, és itt össze-visszahányja a leg-

közönségesebb eseteket, táp/tápecoc, s6xXsot>£, uppeox;, melyek mind
Homerosnál, mind a tragikusoknál széltiben elfordulnak, a rit-

kább esetekkel Yjpíoo, e&ípoác, áxXóo^, melyekre példák találhatók

Krügernól Gr. Gr. 2. 13. 4. 1. és 2. Furcsának találja, hogy a
prózai óotá (52. v.) mellett elfordul az összevonatlan xáxycéac

(70. v.) is. Hiába, nem ismeri a tragikusok költi nyelvét, mert
különben tudná, hogy a prózai óotá elfordul Eur. Suppl. 1115

—

85, és bazéw összevonatlan alak Soph. T. 769. Eur. Med. 1200^

Nem csekély lapausnak deklarálja az tápti (18. v.) és \*£ypi (43. v.)

végs iótájának merész elidálását*. Éppenséggel nem merészebb

az említett szók elisiója, mint icepí-nek elisiója Pind.-nál 01. 6. 3&
taóta<; 7csp' átXátoo izá&a<; (Böckh szerint) ; Tcspía^s — Keptta/e he-
lyett Hes. Th. 678, utánozta Qu. Sm. 3,601. 11, 382. V. ö. Krügei-

Gr. Gr. 2. 12, 2, 11. Végre, hogy mily elhamarkodott és meggon-
dolatlan V. úr Ítélete kimondásában, annak fényes bizonyítékát-

adta az 59. verssorhoz írt megjegyzésében. Abból ugyanis kivilág-

lik, hogy V. úr nem tudja, hogy éojcéptoc (3- és 2-vég) mellék-

nevén kívül van a görögben lorcepoc kétvégü melléknév is, pl

lorcspot Xa(jxry)pe<; Soph. Ai. 285 ; éorcépooc áfövoK; ibid. 805 ; rckeo-

póv saxspov vstöv ibid. 874. L. Schenkl Gr. Wörtb. és Papé Gr..

Wörtb. s. v. Sorcspoc Kérdem hát, nem bizonyítja ez napnál fénye-

sebben, hogy Y. úr a komoly, szakszer bírálathoz nem ért, óa
hogy egész eljárása mer kapkodás és kificzamodott észjárásra-

valló vergdés.

Végre valahára eljutottunk a hexameterek kifogásolt metsze-

teihez. Nézzük sorra a verseket

:

7. vs. Tó(Jiopt o' ipavot dcp/ispécos ti XéXot7cac áíkxta ; . Kér-

dem, mi van itt kifogásolni való ? Talán azt hiszi V. úr, hogy a>

hexameterben mind a három f metszetnek egyszerre kell elfor-
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dnlnia? tJeder Hexameter muss mindestens eine Cásur habén »,

mondja La Roche, a híres homerista (Homers Iliae, far den Schul-

gebraach erklárt. Theil I. Berlin 1870. 19. lap). Ez itt megvan;

a f metszet itt a to^ écp{h]|U[ispTÍ)<; ; azon kívül van egy mellék-

metszet a to(jl^ xatá 7ré[xxTov tpo/atov. Vagy talán azon téves nézet-

ben van V. úr, hogy a hephthemimeressel szükségképen együtt jár

a trithemimeres is? «Zuweilen ist neben der Hauptcaesur nocb

eine Hilfcaesur, wie z. B. im Hexameter die Trithemimeres neben

der Hephthemimere8», mondja MüllerLuczián (Metrik der Griecben

und Römer. Leipzig, 1885, 5. lap). Tehát csak néha (zuweilen)

szokott megtörténni, hogy a hephthemimeressel együtt jár a tri-

themimeres is. H. T 250 poeo, Aao|i£ovTtá7j, xaXéöootv áptatot egé-

szen olyan, mint a kérdéses vers : a hepbtbemimeres a f metszet,

melylyel nem jár együtt a trithemimeres ; azon kívül a to\l^ xata

icé|uctov tpo^aíov a mellékmetszet. Szakasztott ilyen II. A 329 a&táp.

& ^Xrjotov éorqxei rcoXó|X7]Ttc 'Oooaeóc. Vagy talán a két diaeresis

teszi hibássá a verset? Hiszen a vers csak akkor válik egyhangnvá,

ha mind az öt diaeresis egyszerre van meg benne, cin jedem Verse

sind fünf Diaeresen möglich, wenn sie aber allé zngleich vorkom-

men, so wird der Vers dadurch eintönig», mondja La Koche az id..

k. 20. 1. A 7. vs. tehát metszet tekintetében teljesen kifogástalan.

Következik a 15. vs. : *fi rcóaot xjfteot, oU rcoXXaí ys icap* éXicíSsc ifaav.

Itt a penthemimere8 a f metszet, melylyel együtt jár a to(i^ poö-

xoXixtí) v. ö. Horn. II. A 53

:

évv?)|Jtap |iiv ává otpatóv &-/ezo xfjXa fteoío. Tehát ez a vers is

metszet dolgában kifogástalan. Következik a 523. vs. : '£v 3* 68<^

iorr)x' áXXox; o6v otecpávíp cptXtj aot&v. Itt a hepbthemimeres a f
metszet, és az 5. láb arsisa után van a mellékmetszet. Szakasztott

ilyen Horn. A. 307 í^te oov te MevoiTiáöifl xal oíc étápotatv. «Jeder

Hexameter, der nicht eine von diesen Caesarén (értendk a f-

metszetek) hat, ist fehlerhafU, mondja Müller Luczián az id. köt.

13. lapján. Tehát ez a vers is metszet tekintetében helyes. Egyedül

az 59. vs. esik metszet tekintetében kifogás alá. Következik a

71. vers:
r
fi táSe Tcávc* orca^o)^ xal <pítóvo$ £p£e xáxtarcx;. Itt a heph+he-

mimeres a f metszet, melylyel együtt jár a to(i^ xata TtéjMctov

tpo/aíov mellékmetflzet. Ez a vers szakasztott olyan, mint a már
megbeszélt 7. vs. Tehát metszet tekintetében teljesen kifogástalan*.

Következik végre a 79. vers

:
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Ilap^ávo: á£s[tapáv^tjoav Xéysi a> Ttóoat aiko. Itt a bephthemi-

meres a f metszet, melyhez még egy mellékmetszet járul az 5. láb

arsisa után. Ez a vers egészen olyan, mint a 23. vs. E szerint ez a
vers is metszet dolgában megállja helyét. A Hilberg elnevezte

tStümperhafte Verse* lajstromába tehát az említett versek nem
valók, legfeljebb arra valók, hogy V. úr hiányos metrikai isme-

retét napfényre derítsék.

Kérdem tehát, tmin értelmük van* az ilyen megjegyzések-

nek, melyek t lépten-nyomon • szerzjüknek felületes és egyoldalú

philologiai képzettségérl tesznek fényes bizonyságot? cS különö-

sen min értelmük van* egy oly philologusnál, ki a kell ismere-

tek hiján nincs hivatva arra, hogy a kritikus tollát forgassa és

szakavatott megjegyzéseket tegyen. Hogy pedig minduntalan sze-

memre veti az « óriási erlködést és az izzadság és véres verejték

cseppjeit*, melyek fordításomon meglátszanak, továbbá a « kíno-

kat, melyekkel distichonjaimat összekalapáltam », az, lélektanilag

vizsgálva a dolgot, a tWie der Schelm ist, so denkt er» közmon-

dást juttatja eszembe, és biztos vagyok benne, hogy ha V. úrnak

ilyen, 88 verssorból álló magyar költeményt görögre kellene for-

dítania, «hiába izzadna véres verejtéket, hiábavalók volnának ki-

állott kínjai és óriási erlködése* ; és ha, nagyzási hóborttól zak-

latva, önként vállalkozik az ilyen munkára, bizton a mesebeli

rana rupta tragikus sorsára jutna, mert V. úr azon inpraktikus,

egyoldalú philologusok közé tartozik, a kik a tpárceCa-t el tudják

ugyan deklinálni, de ha valaki azt kérdezi tlök, ezt a magyar gon-

dolatot: «Kalapomat az asztalra tettem*, hogyan kell görögül ki-

fejezni, szégyen pirítja arczukat és irulva-pirulva kénytelenek be-

vallani, hogy azt kifejezni nem tudják. Vagy azt hiszi V. úr, hogy

a képtelenség e fájó érzetébl kitör szenvedélyes kifakadásai ked-

vemet szegik mindenkorra és elriasztanak a megkezdett irány foly-

tatásától ? Nem, ellenkezleg, annál lelkesebben fogom ez irányt

követni, fittyet hányva a sárga irigység okozta elkeseredettségének

s nem tördve azzal, bármennyire is dúljon-fúljon.

Végre V. úr záró szavában azt mondja, hogy az «E. Philolo-

giai Közlöny komoly folyóirat kivan lenni, melyet kár szeszélyes

kísérletezés terének tekinteni*. Nem csak kivan komoly folyóirat

lenni, hanem valóban is az, és annak tartja mindenki; de épen

azért bámulatos, hogy komoly folyóirat létére hogyan engedhetett

tért hasábjain oly megjegyzéseknek, melyeknek semmi tudomá-
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nyos értékük és becsük nincsen, melyek legfeljebb arra valók,

hogy szerzjüket a szakértk eltt compromittálják. Hogy pedig

fordításomat «szeszélyes kísérletezésnek* minsíti, arra következ

megjegyzésem van. A görög stílusgyakorlatok (értem a görögre

való prózai fordítást) a klassika-philologiai disciplinák kiegészít

részét teszik, és különösen a németországi és ausztriai egyeteme-

ken, a leend gymnasiumi tanárokra való tekintetbl, kiknek a

gymnasiumban írásbeli gyakorlatokat (görögre való prózai fordí-

tást) adniok és azokat szakavatottan megbeszélniük kell, nagy

súlyt fektetnek a görög stílusgyakorlatokra, mint az észképzés

legkiválóbb eszközeire. Ilyen szempont lebegett szemem eltt,

midn az egyetemen, az elmúlt téli félévben, Sophokles Elektrá-

jának latin nyelven való interpretatiója közben, néhányszor

görög stílusgyakorlatokat is tartottam, mely alkalommal az egye-

temi hallgatóknak valamely prózai, modern szabású és tartalmú

mondatot görögül kellett kifejezniök és azon kívül a táblára is fel-

írníok, hogy mindenki a hangjelek kell elhelyezésérl és a syn-

taktikai és stilistikai szabályok kell alkalmazásáról beható tudo-

mást szerezzen. Ezt tettem és teszem majd a nyári félévben is,

mert szentül hiszem, hogy a philologusnak, jelesül a leend gym-

nasiumi tanárnak nem csak a digamma kutatásához és a variánsok

fogdosásához, hanem valamely könnyebb prózai (magyar vagy

latin) olvasmánynak ó-görögre való fordításához is értenie kell.

Hogy pedig költeménynek a fordításához fogtam, azt nem sze-

szélybl tettem, mint V. úr gondolja, nem is feltnési viszketegbl,

hanem azon komoly szándékból, hogy az egyetemi hallgatóknak,

kik szintén olvassák a Közlönyt, módot nyújtsak annak megisme-

résére, miképpen kell az olvasott és interpretált ó-görög költt

felhasználni valamely magyar költeménynek ó-görögre való átül-

tetésénél. E szándékhoz járult még az a nézetem is, hogy a 80

philologuB-hallgató közül lehet egynéhány olyan is, a kiben tehet-

ség és hivatás van a verselésre ; az egyetemnek tehát módot és

alkalmat kell nyújtani arra nézve, hogy az ilyen tehetség kifejld-

hessék és kímüveldhessék.

Ebbl látható, hogy csakis komoly intentiók vezéreltek a

költemény fordításánál. Ezek után azt a jó tanácsot adom V. úr-

nak : jövre ne fogjon oly dolog bírálatába, a melyhez nem ért,

mert különben §lépten-nyomon* felsül és csak féXoyta ó<pXtoxávst;

tartsa mindig szem eltt és kövesse híven azt a jóravaló magyar
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mondást: «a ki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul • ; végre

élte göröngyös pályáján tartsa mindig legjobbnak a orfáv 8' 2wcot> deí

xal Xévstv tá xatpta-t (Aesch. Agam. 575). És most, mieltt tollamat

leteszem, hadd legyen szabad soraimat a « halhatatlan Homerost

fölötte találó szavaival berekesztenem, kinek gyönyör, helyesen

forduló gondolatain V. úr ízlése állítólag c megnemesedett » és gör-

dülékeny, pattogó hexameterein metrikus érzéke • kikerekedett »

:

-«Ó7n:otov x' 8&tiflo$a s7co;, toíóv x' bcaxoóoaic* (II. 20, 250).

Dr. Kassai Gusztáv.

MARTIALIS EPP. L. I. EP. 117.

Occurris quotiens, Luperce, nobis:

tVis mittam pueruni* subinde dicis,

tCui trades epigrammatou libellum,

Lectum quem tibi protinus remittam?»

Non est, qnod puerum, Luperce, vexes.

Longum est, si velit ad Pirum venire,

Et scalis habito tribus, sed altis.

Quod quaeris, propius petas licebit,

Argi nempe soles subire letum:

Contra Caesaris est fórum taberna

Scriptis postibus hinc et inde totis,

Omnes ut cito perlegas poétas.

Illinc me pete, nec roges Atrectiim —
Hoc noinen dominus gerit tabernse —
De primo altercve nido

Basum pumice purpuraque cultum

Denaris tibi quinque Martialem.

•Tanti non es» ais ? Sapis, Luperce.

13. vers : nec roges, a codexek hagyománya eltér, ennélfogva a

*or értelmezése is különféle. A legjobb codexek így közlik : nec roges

;

ezt a szöveget fogadta el a többi közt Schneidewin is. Néhány kézirat

ne roges-t mutat. Egy codex me roges olvasását Lemarius fogadta el.

Elfordul si roges is. Roius me rogas-t coniiciál, úgy hogy föltételes

értelm mondat volna (pótlandó : si) ily értelemmel : ha kérsz engem

Atreetustól, valamelyik polczról le fog adni. A kik a nec roges v. ne ro-

ges olvasást fogadták el, így értették: «hogy ne kelljen másoktól kér-

dezned bibliopolám nevét, (megmondom) : Atrectusnak hívják: ne sit

opus rogare alios nomen bibliopolae : Atrectus vocatur. Weber magya-

rázata ez : nem szükséges a bolttulajdonos nevét senkitl kérdezned,
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inert az eladó könyvek ozímei a czég két ajtófelére mind fel vannak írva

* téged útba igazítanak. Félelmes magyarázat : Lupercus járja végig az

Argiletum boltjait, s ha ott több könyvkereskedés is volt, mindegyik

könyvjegyzékét nézze végig az ajtófelen, míg Martialisra nem buk-

kan. Másként nem találoá-e meg Atrectust ? Vagy oly ismeretlen ez a

bibliopola ? Vagy azért mondja meg neki Atrectus nevét a költ, hogy

ne kérdezze az úton, hogy hol árulják Martialist? Valóban az ironicus

útbaigazítás nem üt el a vers szellemétl és nem helytelen értelmet ad,

-csakhogy kevéssé függ össze a következkkel : «ne is kérdezsködjél Atre-

ctus után az els vagy második polozról leadja neked Martia-

list. » Logikai összefüggés nincs az Atrectus utáni kérdezsködés feles-

leges volta, és a könyv könny szerrel való kiszolgáltatása közt ; sem

ellentót, sem meglep fordulat, szóval semmi, a mi e sorok összefüg-

gését, s egy oly szellemes embertl megkívánt jelentségét sejtetné ve-

lünk. A si roges szintén ad némi értelmet, csakhogy ez nem volna

-egyéb, mint isméüdse annak, a mit mepete szavakkal már mondott a

költ. Me roges Atrectum értelmére nézve szintén nem absurdum, de a

me pete után hasonlóképen igen simplex észjárásra mutat, azonkívül a

me kétszeri használata — a nélkül, hogy figura volna — feltn ízlés-

telenség volna Martialistól.

Mindezen magyarázatok elégtelenségét érezve, Flaoh a maga ki-

adásában nec noces Atrectum coniecturát koozkáztatja, példákkal iga-

zolva a noceo igének ilyen használatát (Meyer Anthol. n. 211, 7. köv.

nec ullum insequentem dente aper albicanti ausus fit nocere stb.)

;

st ha ez nem tetszenék, nec noces Atrecto vagy si iuves Atrectum még
merészebb coniecturákat ajánlja. E coniecturák közül azonban csupán

a nec noces igazolható palaeographice s ez az értelemnek is némi szelle-

mességet kölcsönöz : onnan vedd meg könyvemet, nem sérted, nem ká-

rosítod meg Atrectust, st gazdagítod, mert hisz (mint egy más versé-

bl kitnik, lib. XIII. ep. 3.) ha féláron veszed is meg, még akkor is

nyer. Csakhogy a noceo használatát illetleg a mi az Anthologiában,

Spartianusnál, Vitruviusnál meg Solinusnál van, nem következés, hogy

Martialis is alkalmazhatta, annyival is inkább, minthogy más költk-

nél s Martialisnál sem fordul el többször, s a versmérték kényszere

sem igazolná alkalmazását, minthogy a sor végén van Atrectum.

Igen valószín, hogy a legjobb codexek hagyománya a helyes és

a vers a peto és rogo igék jelentésbeli különbségeinek helyes felfogásá-

val nyer helyes értelmet.

Martialisnál igen gyakran fordul el rogo ige ebben a jelentés-

ben : kérni valakitol, alázatosan kérni valakit, többnyire oly dolog telje*

Bitesére, melyet kérni nincs joga az illetnek vagy csak szerénytelen-

séggel követelhet.
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X, 70, 12.

Sed nec causidico possis impune negare,

Nec si te rhetor gramniaticusve rogent.

Itt a kérés eredménye a megtagadás.

V. 84, 5.

Aedilem rogat udus aleator.

VIII, 24, 3.

Et si non dederis, Caesar, permitte rogari.

U. o. Non facit ille deos: qui rogat, ille íaoit.

Itt kérelmezést, folyamodást, kegykérést jelent.

XII. 79, 3.

Non cessas tamen usque me rogare

kéréssel alkalmatlankodni,

n. 25, 1.

Das nunquam, seruper promittis, Galla, rogantu

H. 30, 3.

Quippe rogabatur felixqne vetusque sodalis.

IV. 84, 3.

Cum multi cupiant rogentque multi.

XI. 58, 7.

neque enim rogat illó tempore tonsor,

Latro rogat.

Abban az idben, nem alkalmatlankodik kéregetéssel borbély, ha-

nem igenis a rabló.

VII. 92, 1.

Si quid opus fuerit, scis me non esse rogandum.

X, 5, 4, rogatores, koldusok, kéregetk.

Bsto ige igen gyakran áll oly jelentéssel mint rogo, minden ár-

nyalati különbség nélkül. Sokszor azonban oly kérést jelent, melyhez

jogunk van. Azonkívül gyakori jelentése : elkérni, elvenni, megvenni*

jogos tulajdonunkba venni, a mi a mienk, vagy a miért értéket adtunk.

I, 113,5.

A Valeriano Polio petes Quinto.

Kérd el, vedd meg a könyvkereskedtl.

I, 49, 41.

Non impudenter vita quod relioum est petit.

Quum fáma quod satis est babét.

I, 26, 9.
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A copone tibi fsex Laletana petatur,

végy, hozass magadnak.

I, 117,8.

Quod quaeris propius petaa licebit,

megveheted, megszerezheted.

IV, 1, 9.

Magna quMem, Superi, petimus, sed debita terris.

V, 58, 3.

Quam longe est cras istud ? ubi est ? aut unde petendwn ?

honnan kell elvenni ?

VI, 25, 1

Septem clepsydras magna tibi voce petenti

követel, elhozat.

VI, 89, 1.

Quum peteret seram média iam noote matellam.

v. ö. vni, 7, 3.

VII, 69, 3.

Hanc sibi iure petat.

V. ö. VII, 92, 5 ; VHI, 73, 4; XIII, 13, 2 ; XIV, 105, 1 ; XIV,

106, 2. stb.

Ha már most a peto és rogo ige jelentésbeli különbségét alkal-

mazzuk a fent idézett epigrammra, igen helyes és eröszakolás nélküli

értelmet kapunk, melyre hihetleg akárki rájön, ha a kiadók magya-

rázatát a kérdéses helyhez nem olvassa. Valahányszor Lupercusszal

találkozik e költ, ez mindig kéri, faggatja, hogy könyvének egy példá-

nyát adja neki kölcsön. De nem akar a költnek alkalmatlanságot

okozni, hajlandónak mutatkozik szolgáját érte küldeni, egyszersmind

igéri, hogy ha kiolvasta, azonnal vissza fogja küldeni. A költ komikai

érzékét rendkívül csiklandozza a dolog. Egy nála módosabb ember saj-

nálja azt a csekély pénzt, melyért a költ mvét megvehetné, s nem
szégyenli kérni, kölcsön kérni, st szolgájával oly roppant nagy utat té-

tetni ily osekélységért, a körtefa-utczáig a harmadik és pedig jó magas

emeletre. Ekkora szerénység és áldozatkészség megérdemli, hogy jó

tanácscsal fizessék ki. Az Argiletum, a bazár, közel esik Lupercushoz,

tehát nem kellfáradnia ; a könyvkereskedtl megveheti, csók paran-

csolnia kell, az rögtön szolgál vele; nem kell kérnie, csak rendel-

keznie, az azonnal fut a polczhoz és leadja a kért könyvet. Hanem az

igaz : 5 dénárért. Ez azonban sok pénz, annyit nem ér meg a költ

könyve. Van esze Lupercusnak.

Philologial Közlöny. XV. 3. 21
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Ezt az értelmet tulajdonítottam els olvasásra a nec roges hagyo-

mánynak 8 e mellett maradtam mindvégig, melyet ennélfogva meg-

bolygatni, vagy erszakos magyarázatokkal elferdíteni ép oly helytelen

mint felesleges.

'Fodor Gyuul

HAZAI IRODALOM.

I. Görög: és római állami régiségek. Segédkönyv az irodalmi és

mveldéstörténeti tanításhoz. Dr. James Gow müve után. Budapest,

1890. Eggenberger. 1 frt. Az els rész 52 lap, a második 96.

II. Görög állami régiségek. A gymnasium 5. osztálya számára. Irta

Szerelemhegyi Tivadar. Budapest, 1891. Grill. 68 kr. 60 lap.

I. A görög nyelvnek .alternative kötelez tárgygyá tétele után

szükséges volt, hogy a görögöt pótló irodalmi és mveldéstörténeti ta-

nítás számára idejekorán megfelel segédkönyvekrl gondoskodjanak.

A minisztérium meg is bízott egyeseket, hogy a magyar classiousokból

szemelvényeket állítsanak össze, a melyek közül Jancsóé volt az els. —
Janosó munkájával együtt vitték be több gymnasiumba a fönt jelzett,

James Gow angol mve után egy névtelentl készített görög és római

állami régiségeket is. A római állami régiségek megjelentét a kiadó érte-

sítése azzal okadatolj a, hogy az 5. osztályban Livius olvasása megköve-

teli az államrégiségtani ismeretek összefoglalását. Merész beszéd ! gon-

dolám ; mert a ki tudja, mi minden szükséges dolog van kitzve az 5.

osztály számára, s a ki tanította is az 5. osztályba járó újdonsült fgym-
nasiumi tanulókat, az aligha fog rágondolni, hogy a római államrégi-

ségtani ismereteket is egybefoglaltassa. No de ez nem is szükséges az

Utasítások szerint sem. — Jancsó és 'Badios mellett Eöpesdy Sándor

volt az, a ki megkapta az engedélyt, hogy az új irány számára könyve-

ket szerkeszszen vagy szerkesztessen, s az védsége alatt jelent meg,

de csak az elmúlt karácsonyra, Szerelemhegyinek szóban forgó mun-

kája. — Ennyit a fönt jelzett könyvek eredetérl.

Keletkezésükbl azt lehetne következtetni, hogy az, elbbi (Gow)

igen gyorsan készült munka, míg az utóbbi ( Szerelemhegyié) több havi

lelkiismeretes fáradságnak gyümölcse ; a mint hogy el is lehet várni

szerzjétl, hogy tört utón sikeresebben haladt légyen, mint az, a ki

eltt jóformán nem is volt minta, — azaz hogy volt, csakhogy vagy

nem tudta vagy nem akarta tudni ; mert teljesen idegenbl kivánta

mvét kölcsönözni. — Kik is voltak nálunk eddig az úttörk a görög

régiségtan terén ?
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Egy 48 eltti latin kézikönyv, Kis János (superintendens), Fojtó-

uyi (benczés), Garda József (enyedi professor) magyar könyvei régeb-

ben, — újabban pedig Télfynek akadémiai füzetei, Corpus iuris Attici-je

* Szt.-István-társulati encyclopaediában megjelent hosszabb-rövidebb

• ozikkei s knyomatos államrégiségei, Pórnak hellén államrégiségtani

mfivecskéje, Fustel-Bartal könyve (ókori község), a Mahaffy-fóle ö-gö-

rög élet s több külön értekezés és czikk különböz szerzktl. A ma-
gyar mveket azért szeretném, ha íróink figyelmökre méltatnák, mert a

felfogásnak, elnevezéseknek, anyaggyjtésnek, elrendezésnek, stílusnak

nem egyszer meglep józanságával találkozunk bennök, s a mi ezek kö-

zül a f, sokszor magyar viszonyokhoz mért, jellemz felfogásukból

értékes párhuzamos példákat vehetünk föl saját eladásunkba (Szere-

lemhegyi néhol hoz fel ilyeneket), némelyik pedig (pl. Gardáé) a tárgya-

landó anyagmennyiségnek (ennek különben a nevezett latin kézikönyv

is), egy másik viszont (pl. Fojtényié) az érdekkelt eladásnak nyújt-

hatja jellemz példáját; míg Télfy munkái az adatok eredetisége, pon-

tossága és részletezése tekintetében lehetnek kalauzaink, a törvények

latin fordítása pedig a római jog megfelel elnevezéseiben szolgál ada-

tokkal. Pórban is több érdekes fejtegetést, st pragmatismust találunk,

Fustel-Bartal mve pedig kissé egyoldalú felfogása mellett is a legtöbb

kérdésben biztos vezérünk lehet, végül Mahaffy könyve a szórakoztató,

•cseveg eladásmódnak példája. S vájjon vetettek-e szerzink ügyet e

munkákra, legalább az újabbakra? Az els természeténél fogva nem,

a másik azt vallja : igen.

A elsben lev görög rész az angolokat jellemz hideg, tartózkodó

felfogással tárgyalja Athenai alkotmányának fejldését, a népesség osz-

tályait, a tisztviselket, a gyléseket, ezek után mindjárt (!) a hadsere-

get, igazságszolgáltatást, jövedelmet és kiadást, közben Spárta alkot-

mányát, végül a gyarmatosítást s ugyanezen czím alatt (!) a proxenos-

intézményt meg az amphiktyoniát. A mit elmond rólok, az sovány, hé-

zagos, kivonatos ismertetés. S ily hézagos könyvet a magyar nyelv pro-

fessoraira bíznak, a kik közül sok a görög- ellenes, még több olyan, a ki

életében elször forgat görög régiségtant ! — Adatai megbízhatók, bár

néhány helyen az olyan eltt, ki Schömannt vagy Télfyt tanulta volt,

-egy-egy dolog határozatlansága, homályossága, vagy a tények felfogása

szemet szúrhat. — Kénytelen vagyok azonban újra hangsúlyozni, hogy

e könyv tanítása közben a kivonatolás, a hézagosság annyira érezhet,

iiogy nem olyan 5. osztályos deák, a ki a görögöt nem tanulja, hanem

még a 7. vagy 8. osztályos, tisztán görögöt tanuló növendék is akár-

iiány homályos ponttal találkozik benne. Ennek oka abban a szkmarkú
-eladásban rejlik, mely e könyvecskét kiválóan jellemzi. Tapasztalatból

anondhatom, hogy a gylések ozím részbl sem a velk járó jogkörnek,

21*
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sem az ott elforduló tárgyaknak, sem a tanácskozásnak világos képét

nem nyerhetni. Az egész könyvet hasonlíthatnám a történelmi kéziköny-

vekheli ú. n. visszapillantásokhoz, melyeknek nehézkességét, elnagyolt-

ságát, alaposság-hiányát s legflebb egy jó oldalukat: stílusuk erejét

mindnyájan ismerjük. Nincs továbbá e könyvnek tán egyetlen pontja

sem, a törvénykezést kivéve, melyet világtörténelmeink ókori része nem
tárgyalna, még pedig fejbevalóbb módon, mint ez a könyv. Az els fe-

jezet például Athenai alkotmánya történetérl oly rövides, hogy bár-

mely történelembl jobb képet nyerünk ama kérdésrl, mint ebbl. És

hát igaz-e az, hogy csupán Plutarchos és Pollux szólnak Athenai régibb

állapotáról ? Vagy a Solon eltt forrongó viszonyok (Alkmaionidák, Ky-

lon, Megakles, Theagenes) nem fontosak-e? Vagy a parti, hegyi és sík-

ságon lakók állapota nem érdekes dolog-e? A Solon-féle alkotmánynál

nem kell-e az adózásra is figyelemmel lennünk ? Vagy Solonnak sok ér-

dekes törvénye ily könyvbl elhagyható-e ? A Peisistratidák (2 sor !),

Kleisthenes stb. csak oly rövid tárgyalást érdemelnek-e, mint ebben a

könyvben ? Themistokles mködése, Ephialtes (nem az árulóé I) szerepe,

az Igazságos Aristeides pénztárossága, Perikiesnek a szövetségesekkel

való perei, a peloponnesosi háború idejebeli vagy után való (oligarchia,

30 zsarnok) állapotok szintén nem kivánnak-e helyet bármily vázlat-

ban ? ! A polgárok osztályozásáról szóló rész úgyis majdnem tiszta is-

métlés; e helyett jobb lett volna az 1. fejezetre nagyobb gondot fordí-

tani. A szavazás és dokimasia módja, a hadsereg szervezete, csata, gy-
zelem, büntetések, a Nausinikos archontól behozott adózás rendszere,

az eisphora mekkorasága, a spártai földfelosztás, a nevezetesebb gyar-

matok, a vallási viszonyok, papok, ünnepek, örökösödés, "Argos, Korin-

thos, Thebai viszonyai, Athenai és Spárta leírása, a tyrannis, földrajzi

helyzet, stb. mind hiányzanak é könyvbl vagy legflebb érintve van-

nak. Egy régiségtantól mindig elvárható, hogy a kiemelked pontok

alaposan benne legyenek, s erre nézve körülbelül akkora anyag ele-

gend, a mekkora a Bojeeen-Hoffa (Szántó átdolgozásában, Bécs, 1887.)

könyvében (bár a Berliner Phil. Wochenschrift birálója keveselte) vagy

Freund Trienniumának államrégiség szakaszában van : mert a meny-

nyit James Gow könyve tartalmaz, annyi, a törvénykezést kivéve, majd

minden történeti kézikönyvben megtalálható, a törvénykezés pedig

Mahaffyban is megvan. Jobb lett volna tehát a római állami régisége-

ket elhagyni s helyette az els részt alaposan kidolgozni. Szinte hallom

az ellenvetést, hogy az 5. osztályban Thukydides mellett csak az athe-

naii és spártai viszonyok átnézete szükséges. Igen is szükséges ; de erre,

mondom, elég, st jobb a történelmi kézikönyvek eladása, hozzávéve-

MahafFyt, mint James Gowé. Vagy mit is mondok ? ! Szükséges erre egy

Thukydideshez való régiségtan, mely a Thukydidesben elforduló, —
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magyarázatot érdeml dolgokat felvilágosítsa, csoportosítsa s élvezhet

'képbe foglalja ; — szükséges, mondom, abban az alakban, a melyben Bar-

talnak 3—4. osztályra való Liviusa a római magistratusokat, Danielo-

vicsnak ^Homeros világai, nemkülönben Csengerinek függelékei a ho-

merosi kort, Pirohalának Vergilius-commentariusa pedig a Vergilius-

nál elforduló régiségeket tárgyalják. Uy könyveket sürgetnek az Uta-

sítások is, és hiszem, igazi elismerésre tarthatnának számot azok, a kik

ez irányban minden isk. classicust feldolgoznának. Tudom én azt, hogy

kívánatos a görög régiségek tudása a tanuló ifjakra nézve, a kiknek

nines annyi idejök, hogy a görögök szokásaival, erkölcseivel s vallási

intézményeivel a görög szerzkbl megismerkedhessenek ; de akkor ad-

junk kezökbe alapos kézikönyvet, ne ilyen áttekintésfélét. Találóan

mondta a görög nyelvi vita alatt a Budapesti Szemle névtelen czikk-

írója : tAz ilyen má*od-harmad kézbl vett áttekintések a gymnasiumot

a felsbb leányiskolák színvonalára állítanák, mi ellen a gymnasiumi

nevelés és minden józan pedagógia nevében tiltakozni kell.»

Azt mondhatná ezekre James Gow átdolgozója, hogy nem volt

ideje a kívánt dolgok elkészítésére, — s ebben igaza van. Látható volt

elre, hogy oly rövid id alatt megfelel könyvet alig lehet szerkeszteni.

De annyit bizonyára tudott, hogy Thukydideshez legjobb lett volna, a

háborúskodó államok egymáshoz való viszonyát, fkép pedig a hadi

dolgokat leírni. Azon ifjakkal, kik a görögöt kötelez tárgyképen tanul-

ják, lám megismertetjük a 6. osztályban a Xenophonnál elforduló

hadi régiségeket (1. Yollbrecht, Anabasis, Bevez.), tehát itt is úgy kel-

lene. A szövetkezéseknek, a hadakozásnak rajza : ez lett volna az új

irányú tanításnak hathatós segítségére, — s hogy mily b alkalom kí-

nálkozik erre Thnk. olvasása mellett, mutatja a Müller-féle Handbuch

ide vágó kötetében a hadi régiségekkel foglalkodó rész (Bauertól), mely-

ben a 2. szakasztól kezdve a makedón-korszak tárgyalásáig majdnem

minden sor Thukydidest hívja tanúságul, st a sioiliai viszonyokra kü-

lön fejezet van szentelve, Syrakusai ostromát pedig még szemléltet kép

is ábrázolja. — Mostani alakjában e könyv sem államrégiségtannak

nem válik be, mert egyrészt nem szerves (Homeros állama v. a késbbi

kor hiányzanak belle), másrészt nem alapos, hanem mint afféle vázlat

hézagos és több helyt homályos ; sem auotort magyarázó és kiegészít

ismerettárnak nem tekinthet, mert Thukydidest nem kiséri különös

figyelemmel. Egyébként azonban meglátszik rajta, hogy gondolkodva

ós sok jó szándékkal készült ; nyelvében, néhány helyet leszámítva, vá-

lasztékosságra s jó magyarságra törekedett és sajtóhibát is csak keveset

hagyott benne Pl. néhány évszám szorul igazításra ; a könyv egyes

helyeire való utalások azonban mind hibásak, s az is jó volna, ha a gö-

rög betktl irtózó újszer deák közönséges Írásban olvashatná a görög
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szavakat. A f baj az, hogy a hadászat leggyengében van benne tár—

gyalva s mindössze néhány elnyomorított pontra terjed. Itt is a spártai-

hader felosztását, melyet a szerz Thuk. 5, 68. után ad, jó lesz köny-

nyebb érthetség szempontjából Xenophon (Resp. Lac. 11, 4. s egyebütt)

eladásával megtoldani. (V. ö. Vollbreoht, Anab. Bevez. 12. §.). Jólle-

het gyorsan, mégis az eredetinek megértésével készült ; csakis a válasz-

tás nem mondható szerencsésnek, hogy Thukydides mellé oly neki nem
való könyv került átdolgozás alá. Azért elmondhatjuk róla : adtál uram
est, de kevés a köszönet benne.

A római államrégiségek ez. részben több jó dolog van. Szép fel-

fogás, eladásbeli folyékonyság és könnyedség jellemzik. Mindazáltal

ki kell róla jelentenem, hogy szerintem nem valói skolába. Beám t.i. ez

a rész is a fönnemlített visszapillantások vágy az újságokban szokásos

vezérozikkek hatását tette, míg a valódi alaposság nem erénye. Van
ugyan benne egy-egy fensbb szempont, mely alatt ezt is, azt is tekint-

hetjük ; de a dolog velejéig legtöbbször nem hatol. Sok továbbá a csillag

alatti jegyzet, melyek azt bizonyítják, hogy az átdolgozó nem elégedett

meg a szöveggel, hanem folytonos útbaigazításokat tartott szükségesek-

nek ;
pedig deáknak való könyvben ez a módszer épen nem ajánlatos.

Ehhez járul, hogy a hivatalok jogai és kötelességei nincsenek szabato-

san és tüzetesen formulázva. Baj az is, hogy nincs meg benne az iskolai

auctorokkal való összefüggés, a rajok való utalás; nincs meg benne

továbbá a szerkezeti arányosság, mert egyik dolog nagyon is áradozóan

van eladva, a másik ellenben csak épen hogy érintve. A hivatalok elda-

raboltsága is zavart okozhat az ifjak elméjében, fleg ha egy esztendre

szánjuk az egész benne lev anyagot, miként a bizonyára sugalmazott

kiadói értesítés diktálja. Gyenge fejezet itt is a hadászatról szóló (Mi

volt ehhez képest az a tanulás, a melyet az én idmben a 4. osztályban

CfiBsar mellett tettünk!), leggyengébb a «Vallásos tisztségek • czim,
majdnem puszta nomenclatura, legjobb pedig az els. Különben ha

valaki Cserépnek hasznos római régiségtanát e könyvvel összehasonlítja,

megyzdést szerezhet arról, hogy a kett közül melyik való jobban

iskolába. Meg kell azonban jegyeznem, hogy Ítéletemhez csak akkor

ragaszkodom,*ha a római régiségek tanulását komolyan veszszük ; mig,

ha csak szórakoztatás, idtöltés rangjára szállítjuk le, ily értelemben —
megengedem — alkalmas könyv lehet a Gow munkája.

Nyelve legtöbb helyt magyaros, st itt-ott a népiességet hajhászó

(pl. újsütet 89. 1. stb.) — Átolvasás közben több hibát kijegyeztem,

melyeket ide iktatok. Némi ellenmondás van a köv. helyeken : 54. 1.

A senatusnak a királyok alatt semminem törvényhozó v. közigazgatási

hatalma nem volt, a 67. 1. (a senatus ez. részben) szintén, hogy nem
voltak teendi és jogai; fölebb azonban (67.) : a király a senatus ál-
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landó és hatalmas befolyása alatt állott, v. ö. még a 88. 1. — 54. 1.

jegyzet megváltoztatandó, s a tribus, curia, gens kifejtend, vagy

el is hagyható az egész; mert 1. a helyeset a 65.1. — 61.1. hibás

a tiz után többes: tartományok — 66. 1.3. j. Nem helyeslem ezt:

látás joga. — 67. 1. A comitia curiata 3 felhozott joga kiegészítend

még hárommal (senatusoons. megersítése, adlectio, arrogatio eldön-

tése). — 7 1 . A tribuni militares e. p. csak névleg vannak felhozva.

Ugyané lapon németes : jog végezni (kétszer), ép így még 81. és 109. 1.

Furcsa u. i. az igaz magistratus elnevezés is. Ugyancsak e lapon a hiva-

talok felosztása nem valami áttekinthet. Több helyen olvastam már ilyen

felosztásokat, de vagy nem voltak kimerítk vagy áttekinthetség nélkül

szkölködtek. Múltkor olvastam egy kitn római régiségtant, czíme

:

Hoekstra, Rameinische Antiquiteiten.:1886. Zwolle. (hollandi ny.) Eb-
ben a következ kimerít felosztás található, melyet iskoláink érdekében

közlök

:

MAGISTRATUS MAIORES MAGISTRATUS MINORE8

Ördinarii

Conmil cur. cum imp.

Ördinarii

Aedilis Curulis
J
cur. sine imp.

Prwtor • •
Quawtor

non-cur. sine

imp.

Cenaor • sine • Extra-'

ördinarii

Magister
Equitum

cur. cum imp.

Extra-

ordinarii

Dictator

Interrex

cur. cum imp.

• • «

• •

MAGISTRATU8 PLEBEII

Ördinarii

Trib. railit. c. p.
Tribunus plebis

Decemviri legg.

ser.

• • c Aedilis plebis

72. A consulok hatalma a királyokéból vezetend le ; a consulok

hivatalba lépése, hadba menése hiányzik s nincs megemlítve a ius se-

natum et populum vocandi, multam dicendi és prensionis. — 76.

A népvédkról szóló §. igen száraz — és rövid. — 77. Az évszám (368)

hibás, v. ö. 57. 1. — 79. Félreérthet : hogy a proconsul stb. nem latin

szók. — 82. A lex Villia ann. kiegészítésre szorul. — 86. Confarreatio

bvítend. — 89. A senatorok pontos felosztása és rangfokozata ez

:

1 . Consulares, 2. Preetorii, 3. Aedilicii cur. Ezek : curules ; a pedarii

pedig: 4. Aedilicii pleb., 5. Tribunicii, 6. QuflBstorii, 7. Adlecti. — 90.

Mi volt a discessio? — 92. kijött (!) a szokásból. — 98. 1. Határozatlan

az eladás a comitia jelztlen használata miatt. — 100. Mi a civitás és

oaput? — 101. Mi a különbség libertus és libertinus között ? A capitis

deminutio (itt : deminuatio) és manumissio soványan vannak adva. •

—

102. (s egyebütt is) Következetesen sestertia van, pedig ez nem szoká-

sos. — 103. A municipia és oivitates foederatse zavartan vannak tár-
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gyalva. — 123. A corona fajai, valamint a triumphus mibenléte hiány-

zanak. — A lapokra utalások itt is hibásak. A jogi rész néhol hiányos.

A sajtóhibák könnyen javíthatók (eecklis, questor stb.), szintúgy néhány

rosszabb szerkezet is. Végül megjegyzem, hogy mind a két rész megle-

hets képekkel van illusztrálva.

II. Szerelemhegyinek csinos kiállítású könyve, mint régiségtan,

többet ölel föl James Gowénál. Beszél a Homerosi államról, idszámí-

tásról, mértékekrl is ; de a többi rész ugyanaz, mint elzjében. Beszé-

desebb, elmébe nyomulóbb, mint Gow munkája ; alapot vet eladásának

(1. §. FustelBartal nyomán), a részleteket elég bven dolgozza ki, nem
görögül írja a kifejezéseket és elnevezéseket, mint Gow munkája, hanem

közönséges betkkel a könyvét tanulók iránti tekintetbl. Felhoz több

mvet, melyeket átnézett, de — sajnos — nem igen használt fel ; mert

akkor alaposabb munkát hozott volna létre, mint a jelenlegi. Az egész

könyvön felületesség és elhamarkodottság vonul végig, mely Szerelem-

hegyinek római irodalomtörténetét is jellemzi. Az a körülmény pedig,

hogy könyvét nem alkalmazta Thukydideshez (v. ö. föntebbi megjegy-

zéseimet is), bár lett volna rá ideje, értékét határozottan kétségessé

teszi. Pár helyen oda van ugyan vetve, hogy ezt meg ezt Thuk. is meg-

ersíti ; de azt hiszem, az ilyent csak nem nevezzük alkalmazásnak

!

Több táblázattal éb képpel van megtoldva munkája, melyek közül az

elsk ha fölöslegesek, s az utóbbiak silányak is, mindazonáltal mutatják

a kedvet és szeretetet, melylyel könyve kiállításában fáradozott. Buz-

galma azonban — sajnos — nem elegend egy könyv megírásához ;
—

szükséges volna, hogy végig átnézetné valakivel könyvének minden feje-

zetét, mert a vigyázatlanság szüntelen tollához tapad. Nem szólok itt

ama henyeségrl, mely a helytelen képzés ép összetétel szavakat oly

buján termelteti a szerzvel (túlvilág, tulsok, szálloda, fölény, jogképes,

képvisel és kárpótol, mértókisme, kémszemlészeti, elítélet), a magyaros

mondatszerkesztést pedig teljesen elhanyagoltat]a vele (relativum és de-

monstrativum épen rosszul, ítél vmi fölött, daczára annak, képesítve

lettek stb.) ; — bár jellemz, hogy épen az 5. osztályos deák olvassa e

könyvben a legrosszabb szavakat és szerkezeteket, a melyeket eltte való

évben, a magyar stilisztikában kerülendknek tanult, s a melyeket ma
már majdnem mindenki kerül. Értem inkább a fogalmazásban, eladás-

ban való pongyolaságot s azt a nagy gondatlanságot, mely »a szerznek

majdnem minden sorát jellemzi. Olvassa csak el bárki a • Területi szö-

vetkezések! ez. pontot (a 6. sortól kezdve) s meglátja, mit értek szer-

znk gondatlanságán ; s ilyen akárhány van. Pl. a 23. 1. alul hogy lehe-

tett külön kikezdést használni? St (54. 1.) ez a mondat is a sajtó alá

kerülhetett : tA lovasság a phalanx jobb és balszárnyán eltt*. Hát még
az ilyen (25.) : «a királyok kötelezettségteljesítésére következtettek, en-
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nek következtében ....», v. (26.) tProxenosok, királyi (csak ?) tiszt-

viselk, kik közvetítül szolgáltak az idegen államok követei alattvalói

éB a spártai királyok között*, v. (30.) «a harmadikba a 150 medimnos

jövedelmek, azaz mindenki, a ki két igás ökröt képes tartani. • Az

ilyent sem tartom 5. osztályba valónak : «A föld nem elégítette ki többé

a növekv izlést(I), mert az emberben meglev természetes vágy (aesthe-

tikai vágy!) azonnal (!) nyilvánult, mihelyt szabadabbá lón a gondol-

kozás s mihelyt nem a családftói, egy embertl függött százak óhajá-

nak megtagadása vagy megvalósítása. Az izlés a széphez fordult (!) s

megteremte az ipart és kereskedelmet, ezek pedig az ingó vagyont,

mely leginkább alá van vetve a hullámzásnak •. — Az oly rövid beszéd

sem járja kézikönyvben a bizonyító eljárásról, mint itt a 17. lapon (más-

fél sor sincs !). A 22. lapon elég tudósán beszél a szerz az Odysseiabeü

anachronismu8ról(!) s még azt is kijelenti, hogy Krétában eddig (hát

talán még többet is felfedeznek ?) 45 ilyen dór gyarmatot ismerünk. —
Az Eurypontidák (itt : Europontidák) és Agidák kérdését nem tisztázza

eléggé, 1. Müller-Mangold, 113. 1. — Oly elmélked bevezetést olvashat

a deák a jogviszonyokról, a milyet sehol másutt ; hát még alább a ma-

gánjogról — a legékesebb összeállításban ! Ugyanezt folytatja könyvünk

a 36. 1. (fent), s itt megemlékezik Sophoklesnak törvény elé idézésérl

is, s bár Télfybl idézi, mégis kénytelen vagyok szerznket figyelmez-

tetni az újabb kritikának e dologban való felfogására, a melyet olvashat

C8Íky Soph.-bevez. XV. és XVI. lapján. A 37. 1. a proprietas és pos-

sessio neveket veti oda, a nélkül, hogy pár szóval magyarázgatná ; a

38. 1. pedig belehozza eladásába az ötödik század közepén kelt novel-

lát (!), megint csupán névleg. — Nem helyeslem, hogy 31. 1. az egyenl

jogú (kikkel ?) idegeneket külön osztálynak vette. — Jó volna, ha min-

den hónapnál (11. 1.) a mai elnevezések is ki volnának téve. — Odys-

seus nem az II. XII. énekében utasítja rendre Thersitest. — Hektornak

egyszer a lándsájáról beszél szerznk, mindjárt utána pedig dárdájáról

(19.J. — Pyanepsion ma o-val irandó (11). — A spártai nevelésügyet

-elbeszéli egészen Plutarchos nyomán (mint történelmi kézikönyveink),

Athenainál egy szót sem szól róla.— Többször említi, hogy lásd a vallási

régiségeknél ; de hogyan lássuk, ha sehol sincs szó rólok könyvében ? —
A zeugitákat magyarosan (?) zeugosoknak nevezi (60.)

Gondatlansága legjobban kirí helyes (?) Írásából, mely telve van

következetlenségekkel. Egymás mellett vannak nála : Epiras — Thes-

«alo8 (22.), egyszer Skiro/orion (12.), máskor (43.) két r, Aeraklida és

Heraklida (22.), Lakonika és Lakonia, archon és arkhon, trophium,

grammate*, antigraphes, Delphoi, de /oeniciaiak, athenoeiek macedó-
niaiak, Aegei és Aigaii; st oligarchia kétszer. Sajtóhiba is akad hely-

lyel-közzel.
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Summa summamm : a könyv nyelve nem tiszta, mondatai ma-
gyartalanok, rendetlenek és kuszáltak, — eladása gondatlan és zava-

ros ; az egész munka elhamarkodott ; sokat kellene rajta csiszolni, míg

bátran a deák kezébe adhatnók ; jelen alakjában nem való tanuló ke-

zébe. BÓDIS8 Jusztin.

A kyklops. Euripides satyrdrámája. Fordította Csiky Gergely. A Lukács

Krisztina-díjjal jutalmazott mfordítás. Kiadja a Kisfaludy-Társaság.

Budapest, Franklin-Társulat. 1890.

Méltán jutalmazta a Kisfaludy-Társaság a Lukács Krisztina-díjjal

Csiky fent említett fordítását, mert az classica-philologiai irodalmunkra

nézve határozott nyereségnek mondható, és újból megokolja már
Sophoclesének ezen folyóiratban közlött bírálatában kifejezett abbeli ki-

vánságunkat, hogy Csikytl vegyük mielbb Aeschylua és Euripides

összes mveit.

A mennyire a fordítás átolvasásából és bizonyos részeknek az ere-

detivel való összehasonlításából látjuk, a Cyclops fordítása nemcsak ma-

gyaros, gördülékeny és tetszets, de az eredeti szöveg megértése, a gon-

dosság és hség tekintetében haladást is jelez Sophocles fordításához

képest. Kiórezzük itt is Donner kalauzolását, pl. a 38-ik lap következ

sorában : « Kedves ifjú kedvel minket*, mely, Donner után indulva, he-

lyesen egészíti ki a csonka szöveget (512-ik vers : <-» ^ — <piXeí tiq if)|iá<;).

De Csikynól néha helyesebb a felfogás, mint Donnernél. Pl. az 564-ik

sort (fiorcep uZ ópá<; rctvovta yíúonep oöx su.é) Donner a következ meg-

jegyzéssel fordítja: «Sowie du mich siehst trinken und — (Er deutet

auf eineii Satyr, der auch heimlich von dem Wein kostet) nicht mich» ; de Csiky

helyesebben így adja vissza: tA mint engem látsz inni (iszik) és nem
látsz megint », mert Silenus arra szólítja fel a Cyclopsot, hogy oly gyor-

san ürítse ki a pohárt, mint , ki egyik pillanatban iszik, s a másikban

már felhajtotta a serleget. A 654-ik sor £v T(j> xapi xivoveóaojjisv kifeje-

zésének fordítása kevésbé szabad Csikynél («ti lesztek a sáncz-töltelékt),

mint Donnernél («Ichbin der König,, seid die Bauern ihr!»). Másutt

azonban Csiky fordítása pongyolább, pl. a 198-ik sor: ercel^Tav jisfáXa

•j'
*fj Tpoía atévoi Csikynél így: «nagyon szégyelném Trójától magam*,

Donnernél helyesebben: «Gewaltig tháten da die Troer gross» ; a

326-ik sor: eo té^cov te faorép' órctíav Csikynél: «Szépen megnedve-

sítem felpuffadt hasamé, Donnernél : «Und strecke meinen Bauch em-

por, befeucht' ihn wohlt ; az 501 -ik sor: «&ópav tí<; of£ei {toi» ;
Csiky-

nél : «Nyisd ki galambom az ajtótt, Donnernél : «wer macht auf?•

A fordításhoz való jegyzetek megfelelnek czóljuknak. A 2-ik jegy-

zet helyesen hasonlítja össze Silenust Falstaffal, de a 6-ik jegyzetben j&
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lett volna megemlíteni, hogy Oenens Thessalia fejedelme, és a 12-ikben,

hogy Ismarus Thraciában volt. Még egy-két helyhez jó lett volna meg-

jegyzést csatolni, így pl. a 11 -ik lapon Nysához. hogy több, Dionysus

cultu8áról nevezetes hegynek (Thraciában, Indiában, Aegyptomban) a

neve; továbbá, hogy a 13-ik lapon Sisyphns fián Odysseus értend, ki

egy, anyját Anticleát becsmérl monda szerint Sisyphusnak, a korinthusi

rabló királynak fia volt ; végül a 26-ik lapon a satyrok karának ezen sza-

vaihoz: •Haljon meg atyám », jó lett volna odatenni, hogy a satyrok

atyja maga Silenus, kihez a kar beszél (1. a 33-ik lapon Odysseusnak a

karhoz intézett, Silenusra vonatkozó szavait: « Atyátok ott benn egyet-

ért ugyan velem •).

Megelzi a fordítást egy négy lapra terjed rövid bevezetés, mely

találóan jellemzi a satyrdrámát, de teljesen elhibázott a satyrdrámának

a tragoediához való viszonyáról szóló részében (a 3-ik lapon), a hol Csiky

többek között így nyilatkozik : tSuidas szerint már Árion bevitte a saty-

rokat a dionysosi dithyrambikus karokba ; s midn a dithyrambokból

a tragcedia fejldött ki, a satyrok chorusát oda is bevezették. Talán maga

Thespis volt az, vagy . . . Pratinas, Aeschylos kortársa. » Ha Csiky figye-

lembe veszi a görög tragoedia történetérl szóló könyvünk illet részeit,

valószínleg másként fogalmazza tételeit. Mi ugyanis kifejtettük, hogy

az Arion-fóle városi vagy m-dithyrambus nem áll összefüggésben a

tragoedia eredetével, hanem hogy ez utóbbi a dór eredet, rögtönz, né-

pies dithyrambusból származott, mely a Dionysus-cultusnak komoly ós

víg elemeihez képest kezdettl fogva ketts karral bírt ; továbbá hogy a

víg elemet képvisel satyr-kar mindinkább háttérbe szorult, míg végre

Phrynichus kiküszöbölte azt a tragoediából, és Pratinas felkarolván a

kiküszöböltet, megalkotta belle a satyrdrámát, mely azután az Aeschy-

lus alkotta tetralogiának utolsó részét képezte.

De a felsorolt hiányok daczára is örvendünk Csiky ezen újabb m-
fordításának, melyet, mint bevezet szavainkban is említettük, kívána-

tos, hogy^Euripides többi mveinek és Aeschylusnak fordítása is mi-

nél elbb kövessen. Pbcz Vilmos.

Horváth Ádám életrajza. írta Garda Samu. Nagy-Enyed. 1890. 8-r.

172 1.

A magyar Árion életrajza e tanulmány, egy hosszú lélekzet

czikk, betöltve egy egész kötetet, lehetleg részletezve a múlt század

kedvelt és sokat hányatott írójának eseményekben gazdag életét. Hor-

váth Ádámot, a Hunnias költjét, a 'paraszt dalok avatott hangú énekljét

és szerzjét, eddig jóformán csak azon a szemüvegen keresztül néztük,

melyen Kazinczy maga nézte. Úgy ismertük meg t, miként a széphalmi
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mester ránk hagyta alakjának, íróságának, érdemeinek egyes vonásait,

miként megrajzolta azokban az ember és író képét. E kép kevés rokon-

szenves vonást mutatott. Bár az elismerésnek néhány rövidszavú meg-

emlékezése nem hiányzott is e rajzból, mégis az egész inkább egy elége-

detlen és vaskos, egy nyugtalan és pórias alak hatását tette ránk. A mi

Kazinczy után történt alakjának helyes megrajzolására, mindeddig ada-

lék számba ment.

Ha a minores gentium poétáit is külön monográfiákban tudjuk

feldolgozni, ha terünk és anyagunk van arra, hogy ne csak a vezet

géniek, hanem a szolgáló tehetségek is külön vizsgálók érdekét tudják

fölkelteni, e ténybl örömest vonhatunk következteteát irodalomtörté-

neti tanulmányaink terjedésére és fejldésére. 8 mikor ez megtörtónt,

csak akkor látjuk, milyen hasznos munkát végeztünk. íme e kis mono-

gráfia is nemcsak Horváth Ádámot helyezi, az eddigi fölfogást megjob-

bítva, helyesebb világításba, hanem értékes adalékokat ad a múlt század

szellemi történetének megismerésére.

Kazinczy Ferencz érdemeit nem kisebbítem, ha elmondom róla,

hogy részrehajló volt Horváth Ádám iránt, hogy részrehajló levén, nem
hagyta emlékezetét úgy reánk, miként mi szeretnk látni, hanem úgy,

miként az él embert látta — a saját szemüvegén keresztül.. Tudjuk

róla, hogy finomult Ízlését bántotta a bárdolatlan természetesség ; mi-

ként nem szerette Csokonai póriasságát, nem szerette Horváth nyerse

-

sógót sem, de egyiktl sem tagadá meg a tehetséget ós érdemet. Daykát

bámulta, szerette, Kist, Szemerét, Kölcseyt folyton magasztalta, s mikor

rólok írt vagy megemlékezett, a rokonszenv melegével, a barátság bájló

kedvezésével, az elismerés pazarabb tömjénezósóvel beszélt. A kikkel

nem szimpathirozott, ez az szava, azokkal tudta éreztetni ellenszenvé-

nek ridegsógót. így Horváthról is hidegebben ós fukarabbúl ír, csak kevés

szóval érinti tehetségét ; valamivel bvebben szól, ha izlésök eltérését hozza

szóba. A rokon- és ellenszenvek e könnyen érthet játéka jelentékeny

hatással volt Toldyra, ki a szent öreg Íteleteit megváltoztatni kegyelet-

len dolognak tartá, s utána maga is részrehajlóvá lett, st vele együtt

hamis nyomokon indult ós járt jó ideig az egész irodalomtörténetírás.

Természetesen, mert e tudománynak atyját, Toldyt, megvesztegetó a

széphalmi mester subjektivismusa, s Kazinczy hagyatéka jó ideig kizáró-

lagos forrása volt a korabeli irodalom kutatójának. Mióta azonban nyil-

vános gyjteményeink anyaga ahogy úgy fel van dolgozva, s liberálisabb

szellem uralkodván, inkább megközelíthet, egymás után nyílnak új

források a kutatóknak, •egymás után akadnak kutatók, kik közvetlen

szemléletbl merítenek és önálló Ítélettel mernek elállani. Ez irány ter-

méke a szóban forgó tanulmány is, melyet szerzje lelkiismeretes mun-
kával, de nem egy mérték sikerrel dolgozott ki. Fórdeme, hogy forrá-
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saát ismeri és anyagát kritizálja, hogy nem sajnálta sem az idt, sem a

fáradságot kutatásaira, hogy józan fvel itéli meg hsét és az eseménye-

ket. Mindenesetre elegend okok a biráló elismerésére, s nem kívánhatja,

senki, hogy hallgatással mellzze, bár jól tudja is a biráló, miként az

irodalomtörténetírónak els sorban a források lelkiismeretes vizsgá-

latára, az anyag kritizálására s a tények okszer megítélésére töre-

kednie kötelessége. A kötelesség teljesítésébl erényt faragni fölösleges,

de elismerni ill és szükséges. Benne lévén a dicsérésben, fölemlítem

az eladás magyaros, bár néhol erdélyies voltát, nyugodtságát és egy-

szerségét.

A munka elnyei az író érdemei — Garda tehát józan írónak mu-

tatta be magát, kitartó és megbízható kutatónak ; de a munka hibái nem
mindig a tehetség hibái. Itt is tapasztalhatjuk, hogy nem mvészo
még az alakításnak, nincs gyakorlata a tárgyalás tömörítésében, nincs

elegend érzéke a forma iránt. Ezeket gyakorlat és önképzés útján töké-

letesíteni kell 8 meg lehet tanulni, a jöv még nyitva, s a miben még
gyenge, abban megersödhetik, végre is csak technikai kérdések.

Az egész kötet egy czikk, jóformán minden tagozódás nélkül — a

mi, ha nem rossz is, de egy kissé ügyetlen. Elmondván, kik és mit írtak

Horváth Ádámról, rátér s elbeszéli élete történetét, azután megvilágítja

Kazinczyval való viszonyát s végül méltatja írói munkásságát,— mindezt

egyetlen hosszú czikkben, egy folytonosan tartó szövegben. *-gal tagolni

ilyen nagy dolgozatot, mindenesetre szokatlan. Ha már anyagát nem
tudta egy kedves és tiszta áttekintés kompoziczióban elrendezni, leg-

alább az egyes szakaszokat választotta volna el egymástól az eladás

küls formája 8 a tárgyalás könnyebbítése czéljából. De ezt nem tette.

Belekezd tárgyába, halad vele s annyira belemerül, annyira bele-

mélyed s úgy megszereti, hogy alig akar tle megválni, st meg sem

akar addig pihenni, míg az egészet egy lélekzetre el nem mondta. így

szokott tenni az, a ki nagyon szereti tárgyát, de meg nem tudja fegyel-

mezni hevét s nem ismeri a forma törvényeit. E hosszú lélekzet elbe-

széléssel együtt jár, hogy anyagával nem tud okosan gazdálkodni, a

részeken nem uralkodik — Horváth házasságait, családi viszonyait há-

rom helyen is tárgyalja, igaz, sehol sem végig, s igaz, mindig tud valami

újat is adni, de az is igaz, hogy ismétel is egyet-mást ; Kazinczyval való

viszonyáról egy külön részben értekezik, de már elbb elmondja isme-

retségüket, bemutatja levelezésöket ; munkáiról is több helyütt tett egy

megjegyzést, sehol sem végez velk teljesen, elüti szokott szavajárásával:

errl ke'mbb sztílvk, vagy pedig, majd errl másutt beszélek.

Ez az eljárás szülte, hogy sem az eladás elrendezése, sem a részek

tárgyalása, sem a dolgozat formája s az író alakítása nem sikerült, —
hogy jellemrajza fogyatékos, azaz Horváth Ádám alakja nincs kirajzolva*
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hanem az olvasó eszére bízva, hogy a szétszórt alkotórészeket egybe-

fzze, Összeszedje s magának képet fessen.

Irodalmunk e múlt századi kiváló alakja megérdemelte a hosszas

és gondos kutatást, de megérdemelte volna mvészibb kidolgozását is.

Rám úgy hat e dolgozat, mintha Horváth nyugtalan szelleme sugges-

tálta volna életíróját, mintha öntudatlanul hatalmába kerítette volna

eszejárását. Miként Horváthnak lelkessége, természetes tehetségei, a

bels forma iránt való fegyelmezetlen heve és csiszolatlan ízlése jellem-

zk, úgy az életírónak sem sikerült tehetségeit fegyelmezni, az életrajz

formáját megadni. Szóval, megmutatta a szerz, melyek ers oldalai,

s arra törtem, hogy megmutassam én, mire kell neki ezután teend
munkájában több gondot fordítani.

Garda tehetsége és szorgalma, kitartása megérdemlik, hogy köny-

vével hosszasabban foglalkoztam, Horváth pedig nagyon rászolgált az

utókor hálás emlékezetére.

Budapest, 1891. febr. 13. Erdélyi Pál.

PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1888/89.

37. Nógyesy László dr., Verseghy Ferencz mint versújító.

(Szolnoki m. kir. áll. fgymnasium.) — tA kölcsönversek története*

czím pályamvének egy részét kerekíti Négyesy e czikkben önálló érte-

kezéssé, Versegby poétikai mködését véve tárgyául. Mint versújítót

mutatja be, ki gyakorlatban s elméletben egyaránt küzdött, hogy • ver-

selésünket tökéletesítse, illetleg a nyugati népek verselésmódját nálunk

meghonosítsa ». Négyesy elbb rövid áttekintést ád a XVIII. század vé-

gén keletkez mozgalmakról, melyek, úgy mint az irodalom többi te-

rein, a verselésben is új irányokat szültek és egymással az elsségórt ver-

senyezve, a verselés fejldését oredmónyezték. 1 787-ben négy ily irány

áll egymás mellett. A legelször fellépett francziás irány, mely pusztán

az alexandrin átvételében állott s lényegileg nem érintette a költésze-

tet, és csakhamar elenyészett. A klassikai irány, mely nem csak alaki,

de tartalmi tekintetben is hatott, volt az, mely elször feliendlt, st
oly magas virágzást ért, milyet sehol más nemzeteknél. De a század hú-

szas éveitl egyre jobban ható nyugati lyra és dráma, mely új alakban

új szellemet is hozott magával, a klassikai irányt leszorította, 8 azóta a

nemzeti verseléssel váltakozva szerepel költészetünkben, st mi több,

túlsúlyban is van, bár ezt teljesen nem fogja kiszoríthatni.
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S e hatalmas irány úttörje harmad magával Verseghy. Gróf Rá-

-day Gedeon volt az els, ki nyugati mintára szabta verseit ; Földi János

már nem maradt csupán a gyakorlatnál, hanem vitába is ereszkedett

Horváth Ádámmal ez új verselés mellett ; de az, ki alapos tanulmányok-

kal, elméleti tudással egyrészt, másrészt gyakorlati példával küzdött és

fáradt annak meghonosításán, az Verseghy volt. Négyesy már most ki-

mutatja annak szükségszerségét, hogy e nyugati verselésnek át kellett

jönnie a mi irodalmunkba is, kifejti az okokat, melyeknél fogva a klassikai

verselést kiszorította, illetleg helyét elfoglalta, miután az idejét múlta

és elavult. Ezek után tér át tulajdonképeni tárgyára, Verseghy munkássá-

gának jellemzésére. Forrásául kivált a német Sulzert említi, kinek zenei

alapon nyugvó fejtegetéseit a szintén zeneért ós -szerz Verseghy rög-

tön felfogta, s a maga elméletét is teljesen erre alapította. Felve, hogy
a vers szótagjainak meg kell felelniök a dallamnak. Elméletét sajátszer-

zemény dalain mutatta be, melyeket úgy szövegben, mint dallamban

maga szerzett. Négyesy Verseghy munkásságában, bár nem mondja ki

egyenesen, három korszakot különböztet meg. Az els, melyet « Rövid

értekezések a muzsikáról • ezím füzete jelez, mintegy programmja az

új iskolának. Ebben a magyar verstl, zenétl és tánoztól minden rhyth-

must megtagad, azt mérték és rendnélküli ugrálásnak, minden szabályt

nélkülöz döczögésnek nevezi. Sormetszet és rím a versben nem elégíti

ki, mértéket is kíván és követeli, hogy a versek ízeiben a szótagok,

hosszúak és rövidek, határozott szabályok szerint váltakozzanak, sza-

bályozni akarja a magyar verset, fejleszteni, s evvel öntudatlan behozza

a nyugati verselést. A rímet szükséges tényeznek tartja. Négyesy okát

is adja mindjárt, hogy mért kicsinyelte Verseghy a magyar verselést, s

midn zenei alapra akarta fektetni, mért nem a magyar zenére ? Oka az

volt egyszeren, hogy az egész kor s ígyVerseghy eltt is a német, nemzet-

közi zene lebegett mint eszmény, a magyart pedig nem ösmerte. Arany

óta nézetei meg vannak czáfolva. Második kornak tekinthetjük, midn
Verseghy «Mi a poézis* czím értekezésében, alkalmasint német hatások

alatt, határozottan a rím ellen nyilatkozik, ámbár gyakorlatban nem
követi ez elméletet. Kilencz évi fogsága után kiadott « Magvar Aglája»

ezím mve jelzi a harmadik idszakot. Ebben már teljesen elösmeri

úgy a magyar verselés mint a rím jogosultságát, s egymással párhuza-

mosan tárgyalja a három verselést. Kezdi fejtegetni a magyar verselés

eeabályait, söt útmutatót is ád a helyes rímeléshez. Utóbb még a nyugati

verselésrl szól behatóan és, a mi f, nem a megszokott chablonok sze-

rint, hanem észszeren tapasztalásból indulva ki. Mindezt Négyesy vilá-

gosan és könnyen áttekinthet módon adja el, úgy, hogy értekezését

elolvasva, Verseghyt mint metricust és rhythmicust teljesen ismerjük.

.Bíráló megjegyzéseket fleg ott alkalmaz, hol Verseghynek a magyar
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verselésrl való nézeteit fejtegeti. Érdeme e fejtegetésnek még az is*

hogy kijelöli Verseghy helyét a magyar verstan történetében s kiemeli

elméletének még ma is érvényes részeit. Lxhb Vilmos.*)

VEGYESEK.

— Sakuntala, Kalidaaa remek színmve, ismét új német fordítás-

ban jelent meg (Universal-Bibliothek, 2751. sz.), melynek szerzje Hermáim
Camillo Kellner. Ez az indus drámának kilenczedik német fordítása és e

kilenez fordítás éppen egy évszázad lefolyása alatt jelent meg. A cSakun-

tala* elsnémet fordítását (Jones Vilmos angol fordítása alapján) Forster György

eszközölte 1791-ben, tehát épen száz évvel ezeltt A további fordítók:

Hirzel Bernát 1833, Boethlingk Ottó 1842 (tudományos czélokat szolgáló

szószerinti fordítás a kritikailag megállapított szöveg mellett), Meier Ern 1852

(keverve versben és prózában) és 1867 (tisztán versben), Lobedanz Ödön

1854 (egészen ötlábú jambusokban), Rtickert Frigyes (hagyatékából 1877, a

fordítás nagy mesterének el nem készült müve, melyet kár volt közzé

tenni), Fritze Lajos 1877 és most Kellner Annin Camillo 1891. E fordítá-

sok úgy az átültetett szövegre, mint az átültetés alakjára különböznek egy-

mástól. Kalidasa híres drámája ketts szövegben maradt fönn: az egyik,

a bengáli, jóval terjedelmesebb, mint a másik, a devanagari, mely nemcsak

rövidebb, hanem minden valószínség szerint régibb és eredetibb is. A ben-

gáli szövegen alapulnak Forster, Hirzel és Fritze fordításai ; a másik szöve-

get, mely csak 1842-ben (Boethlingk kiadásában) lett ismeretessé, ültették

át Boethlingk maga, s utána Meier, Lobedanz, Rückert és most Kellner.

A mi a fordítás alakját illeti, némelyek egészen prózában, mások egészen

versben, ismét mások keverve versben és prózában (így van írva az eredeti

is) ültették át a darabot. Kellner a tiszta prózát választotta és csak ott

alkalmazza a verset, a hol ének, dal, epigramma stb. fordul el, melyek

jellegüknél fogva megkövetelik a verses alakot. Azonfelül arra is törekedett

a legújabb fordító, hogy az eredetinek egy oly sajátságát legalább éreztesse,

mely kiválóan jellemz, de a legtöbb fordításban teljesen elvész. A szereplk

egy nagy része ugyanis az indus drámában nyelvjárásban (prakrít) beszél,.

mit Kellner lehet népies kifejezésekkel és fordulatokkal törekszik utánozni.

— Német értekezések. A Lipcsében megjelen «Bibliographiseher

Monatsbericht über neu erscheinende Schul- und Universitatsschriften* ki-

mutatása szerint 1889. szeptembertl 1890. szeptemberig Németországban

3345 dissertatio, programm-értekezés és alkalmi dolgozat jelent meg,

melyek következkép oszlanak meg az egyes szakok közt : classica philologia

*) Ezzel befejezzük az 1888 89-dik évi értesítk ismertetését A jöv
füzetben az 1889 90. évieknek tárgyalását kezdjük meg. Szerk.
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416, modern philologia 304, keleti nyelvészet 47, történelem és segédtudo-

mányai ISO, földrajz 18, theologia 39, philosophia 85, peedagogia 81, leíró

természettudományok 147, mathematikai tudományok 238, jog- és állam-

tudományok 212, orvosi tudomány 1200, chemia 332, képzmvészetek 12,

zene 3, gazdaságtan 13, vegyesek 18.

— A M. T. Akadémia classica-philologiai bizottsága ujabban

is elismerésre méltó mködést fejt ki, daczára a rendelkezésére álló anyagi

eszközök csekély voltának. Legközelebb megjelenik Tbewrewk Emil sze-

melvényes fordítása a görög Anthologiából és Simon Péter Platójának els

része. Az 1891. évben ki fogják adni Qeréb József Herodotosát és Némethy
Gézától a Cato-féle erkölcsi párversek metrikus fordítását s kritikai ki-

adását. Végre kiadásra elfogadták Kiss Sándor teljes Teréntiusát, mely
méltó párja lesz a Csiky Gergely Plautusának.

— Ábel Jen irodalmi hagyatéka. Boldogult Ábel Jen után, a

mint az e páratlan szorgalmú tudósnál elre látható volt, úgy a hazai

humanismus történetére, mint az óklasszikus írók szövegkritikájára vonat-

kozólag gazdag irodalmi hagyaték maradt. A mi az elst illeti, Fraknói

Vilmos a M. T. Akadémia irodalomtörténeti bizottságának múlt évi októ-

ber hó 28-án tartott Ülésén bemutatta Ábelnek a magyarországi tudomá-

nyos munkálkodás XV. és XVI. századbeli történetére vonatkozó b adat-

és másolatgyüjteményét, mire a bizottság elhatározta, hogy a kéziratokat

az örökösöktl megveszi s kiadásukról saját hatáskörében gondoskodni fog.

Jó kezekbe kerültek továbbá a boldogultnak a görög epikusokra vonatkozó

nagyszámú collatiói is. Nevezetesen dr. Vári Rezs vette át a Nuxmder
Alexipharmaca-ihoz való régi scholionokra és a Qregorius Nazianzenus

munkáira vonatkozókat; a kézirati anyagot az elsnél már kiegészítette

1889-ben és 1890-ben tett tanulmányútja alatt s a seholionok kritikai ki-

adását már legközelebb bemutatja a M. T. Akadémiában; a Gregoriushoz

szükséges apparátust nemsokára szintén lesz alkalma teljessé tenni.

Tryphiodoros költeményét De excidio Troiae Némethy Géza fogja kiadói,

mihelyt egy fontos madridi codex másolatának birtokában lesz, mely Ábel

hagyatékában nem volt föllelhet ; ugyancsak tle várhatjuk Quintus Smyr-

naeus Posthomerica-jának kritikai recensióját, melynek két legjobb oodexét,

a Mcmacenrist, mely Eoechlynél csak igen hanyagul van felhasználva, és a

NeapoUtanust, melyet Zimmermann, a Posthomerica legújabb kiadója, csak

a Treu-féle rossz selecta varietas után ismer, Ábel pontosan átnézte; a

rosszabbak közül a Venetust végig összehasonlította, a többiekbl spicile-

giumot szedett össze. Némethynek még a két bécsi codexet kell felhasználnia,

hogy apparátusa teljes legyen. Teljes apparátust hagyott hátra a boldogult

Musaeumak «Hero és Leander• czimü költeményére vonatkozólag, melyet

Thewrewk Emil fog magyarra fordítani s kétnyelv kiadásban az akadémiai

classica-philologiai bizottság ismert gyjteményében közzétenni. Nagy örö-

münkre szolgál, hogy ily módon semmi sem fog elveszni abból a becses

tudományos anyagból, melyet Ábel annyi szorgalommal s önfeláldozással

gyjtött össze.

Fholotffti KOtISny. XV. 3.
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— «Bgy lap a középkor történelmébl* (0 pagina din istoria

medievala) czím alatt közöl Sainean Lázár a tConvonbiri literarei XXI-dik

kötetében két czikket, melyek a mai rumén Cdpcdn-Cdpcdun, Cdtcdun és

Jidovtö, Tartant, Uriasit szók eredetével és jelentésével foglalkoznak, s me-

lyekben kimutatni igyekszik, hogy miképen tartotta fenn magát a rumén
nép emlékezetében, a hunok, avarok, kazárok, tatárok stb. népek emlékezete

s hogyan olvadt ez össze a • szörny • és § óriási fogalmával. Nem ezélm,
ezen minden tekintetben kitn dolgozatot ezúttal bírálat alá venni, hanem
annak egyszer ismertetésére szorítkozom.

A IV. és XII. század között egész Európa el volt árasztva barbár

népekkel, de egy ország sem volt ann.ira kitéve ezek pusztításainak mint

a ruménektl lakott Tisza és Duna közti terület. Itt voltak a hunok, ava-

rok, bolgárok, besenyk, kunok, mongolok, kazárok, tatárok stb. A hunok-

nak váratlan megjelenése Európában a félelmesnek benyomását hagyta

hátra az európai népek emlékezetében. Mindenféle mesék keletkeztek ró-

luk, s míg az egykorú írók tkis, zömök emberek t-nek rajzolják ket,

addig a németeknél az « óriást fogalmával olvadnak össze: németül Hüne,

kín. huné, hinne rendkívüli ervel felruházott embert jelent, hasonlóképen

az Észak-Németországban elforduló magas halmok is Hünengráber elneve-

zés alatt ismeretesek. Legtöbbet szenvedett a hunok pusztításai alatt keleti

Európa; a rumének kényszerültek ellük a hegyek közé menekülni, de

megmaradt emlékük, s kivált fejedelmük borzalmas emlékezete a nép nyel-

vében. Nemzeti neve ; Cacanus vagy Cappanwt középkori latinságában meg-

maradt máig s benne megkövülve található a rumén történelemnek egyik

leghomályo8abb korszakának visszhangja.

A hunokkal kezdve, az összes finn-tatár népek Cagan-nsik nevezték

fejedelmeiket, mely elnevezés a középkori krónikákban : Cappanus, Cacanus

és Capcanus alakokban fordul el.

Du Cange Olossarium s. v. • Caganus : Sic Avares seu Hunni reges

suos vocabunt; Cappanus, princeps Hunnorum; Cacanus, rex Avarornm,

quem sua lingua Cacanum appelant.»

A középkori chacanus lett általában az összes pogány fejedelmek ne-

vévé: rex gentis, és a megrövidült chan népies alaknak már korán adtak

népies magyarázatot : xavr,c, xavu, canis : Tartarorum rex, qui et magmis
Canis dicitur. Innét van, hogy a velenczei krónikák azt mondják Attiláról,

hogy kutya szülöttje — fiol d'un can —, mert más krónikákban tChan»

vagy illant fiának fordul el.

A középkori alakok egyikébl keletkezett a rumén *0apcán* is, mely
analógia útján edpedun- és edtedun-nk vált ; cdpcdn-ból lett aztán nép ety-

mologia útján : edpeán = kutyafej, kutyafej ember, szörny, barbár. —
Capcán = szörny értelemben elfordul a rumén irodalomban Dosoftein

«Szentek Életé* -ben (Jassy 1682), Macedóniai Sándor történetének legrégibb

rumén kiadásában (1620), Radu Calomfirescu balladában, aztán Alexandri,

Creangá, Jipescu, Ispirescu stb. íróknál. — t Szörny t, barbár értelmen kívül

keletkezett aztán a Capcaun — emberev, anthropofag mellékértelmezése,

mely ma nagy elterjedésnek Örvend.
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A nép emlékezetében megmaradt a *cdpcdn*-oknak a tatárokká

való rokonságának a tudata is. (Led: Budai Delean Jánosnak Tiganiada

sau tabura Tiganüor czím komikus eposzához csatolt jegyzetet. Codrescu

Buoiumul II. 110. és 118. 1.). Ez emlékeztet a tatárok egyik fajára, a

kalmük ókr*, a kik — mint Dionisie Eclesiaroul havasalföldi krónikásból

is látható — valóban ettek emberhúst. Még a középkorban is általánosan

azt hitték a tatárokról, hogy emberhúst eszek. Du Cange s. v. •Tar-

tarim* idéz egy szöveget 1240-bl, mely azt mondja: tQusedam genera

hozninum qui vocantur a quibusdam Tartarini, a quibnsdam Cumani
Prsedicti ver eomedentes carnes hominum, bestiarum, avium et serpentium,

et sugentes et bibentes sanguinem Begna Bohemise et Hungáriáé et Du-
catum Poloniae et quasdam alias terras maximas et optimas in alüs parti-

bus sitas, ferro et igne devastant, maximas et inoredibiles caedes utrorum-

que sexuum, tam virorum quam mulierum, facientes, nec alioui sexui

parcentes.*

Laurian és Maxim szótára nagyon helyesen magyarázza a szó ezen

mellékértelmét: Capcáun 1. mesés szörny, két fej és két szájú ember,

a ki az egyik száján elnyel egész gyermekeket vagy nagy darab emberhúst

csontostul együtt, a másik száján pedig kiadja a csontokat, innét *de cánd

cu cdpcáunvt — caz emberevk idejében* fordulat; 2. anthropofag, emberev,
cannibal ; 3. telhetetlen em^er, a ki sokat eszik ; 4. az ész és bzív minden
emberies mveldésétl megfosztott, vérengz, ostoba barbár stb.

f Capcáun szó — végzi els czikkét a fiatal rumén nyelvész — ma-
radványa egy kornak, melyben történelmünk szinte néma; régi emlék,

mely a féleleimet visszatükrözteti, melyet az ázsiai népek els megjelenése

hátrahagyott Fejedelmeik és csordáik által ez országok lakosain elkövetett

vérengz tetteit foglalja magában. Beszél tanú, mely egyedül élte túl azt

a szomorú kort, hatalmas visszhang Attila vagy valamelyik avar Cagan

idejébl, mely a mai kutatónak a középkori múltból egy homályos pontot

feltár.*

A második czikk czíme Jidovii sau Tátarii sau UriasvL Az összes

barbár berontások közül legmélyebben vésdtek a rumén nép emlékeze-

tébe a tatár pusztítások, melyek nem egyszer sírkertté, pusztává változ-

tatták át a szép, virágzó országot. Istentelen garázdálkodásaik folytán kap-

csolatba hozta ket a nép a íartan^-szal, úgy hogy a nép nyelvén • tartar*

elnevezés alatt is elfordulnak. Hogy mily nagy volt a tatároktól való fé-

lelem, a napjainkig fönnmaradt szólásmód : doar nu vin tatarii (tán nem
jönnek a tatárok) is bizonyltja, vagy az a körülmény, hogy a tátar és han-

tátar (tatárok chanja) mint a magyarban is a tatár szó ördög-öt is jelent.

Dute'n hantatar = menj a tatárba. A kfhémetben is lett ilyen módon
egyenértelm a Tatermann a Kobold-dal. Több helység viseli a tatárok

nevét, mint pl. Magyarországon is a biharmegyei Tatárfalva, érdekes azon-

ban, hogy Ruméniában a tátar és jidov szó majd felváltva, majd együtt az

óriás fogalmának jelölésére is fordulnak el. Hogy a tátar szó • óriást ér-

telemben a tatárok elnevezésétl származik, nem szenved kétséget, mert

példát arra, hogy az « óriás* fogalmának jelöl-se ethnikai nevekbl szár-

22"
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mazik, találunk más népeknél is. A németeknél : hüne, a tót óbor és cseh

:

obr = óriás nem má* mint avar vagy szintén a szlávoknál : ciud jelent

finnt is és óriást is.

Kérdés azonban, hogy mily alapon használja a nép a jidov (zsidó)

szót is ezen értelemben ? Mieltt Sainean ezen kérdésre felelne, felhoz

több példát, leginkább a ruméniai Mnsoel és Romanati kertiletekbl, mely

példákból kitetszik, hogy ott a nép jidov és tatár alatt óriásokat ért, a kik

csak játszva dobtak az egyik hegyrl a másikra 2000 okás sziklát s csak

könnyedén emeltek és vittek magokkal ekét tizenkét ökörrel stb. Több

hatalmas romot és sziklát és hasonlóképpen nagyobb földhalmokat tulaj-

donít ezeknek, mondván, hogy ezek de cand cu Jidovii si cu Tartarii (az

óriások idejébl valók). Világos tehát, hogy: jidov-n&k tóríás* értelmében

semmi köze nincsen jidov • izraelita* értelméhez, legalább közvetlenül nem.

A kulcsot ezen kérdés megoldásához a • tatár » nyújtja, mely a közvetít

fonál és a góczpont is egyszersmind.

Kérdés, hogy volt-e valaha nép, mely tatár és egyszersmind zsidó is

lett volna? Volt. A történelemben kazár név alatt ismeretes. A kazárok

a finn-tatár népcsaládhoz tartoztak és Oroszország déli részén laktak.

730-ban Bvlan cagan alatt áttértek a zsidó vallásra, s mint hatalmas biro-

dalom három századon át léteztek (1016-ig). Birodalmuk a Don-tói Panno-

niáig terült, bolgárok és más népek voltak alattvalóik, a byzanczi császá-

rok adót fizettek nekik. Nestor orosz krónikás beszéli, hogy a zidowe Ko-

zarty, birodalmuk megsemmisülése után, Taurus félszigetén tartottak még
fenn kazar-zsidó egyházközséget, úgy hogy a kaukázusi népek, a kazárok

után, az összes zsidókat ghysnar-nek nevezték. Ezekre vonatkozólag lásd

Grsetz Oeschichte der Júdea, V. k. 186, 330, 370. 1. stb. A kazárok, biro-

dalmuk megsemmisülésével, beleolvadtak a szomszéd tatár népekbe, de

származásuk visszhangja fenntartotta magát a népek emlékezetében. Való

szinfi, hogy egyik töredékük Havasalföldön keresett menedéket, kivált a

mai Muscel és Romanati k rületekben, a hol még máig élnek a nép szá-

jában. Látjuk tehát, hogy jidov = óriás értelemben visszhangja a rumén
nép emlékezetében az els tatár berohanásoknak.

Branisce Valér.

— Cicero De finibus-ának Némethy Géza-féle kiadásáról (Buda-

pest, Wodianer, 1890.) újabb bírálatot találunk a Neue Phüologisehe Rund-
schau ez. kritikai folyóiratban (1891, p. 35.) egy helsingforsi tudós, Gusta/sson

tollából, ki maga is nagyobb szövegkritikai és magyarázó tanulmányt (De

primo Cic. de fin. libro, Heisingforsiae 1878) írt a nagy római író e böl-

cseleti munkájáról. E bírálatból közöljük a következket: tDiese Ausgabe
gehört zu einer ungarischen, von detn bekannten Em. Thewrewk de Ponor
geleiteten Sammlung der griechischen und lateinischen Schulklassiker mit

seU)8tándiger GestaUung des Textes. In der That hat die vorliegende, gut und
korrekt gedruckte Edition in kriüseher Hinsickt emen gewissen eigenen

Charakter, obgleich sie sich von ihren náchsten Vorláufern nicht viel unter-

scheidet. In einer lateinisch geschriebenen kurzen Vorrede erwahnt der

Herausgeber nicht einmal die Zweifel, die schon von mehreren auHgespro*
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chen sind über den unbeschr&nkten Vorrang der Codioes B. (Palatínus

1525) und Erlangensis vor den sogenannten deteriores; meistens wird den
iin allgemeinen gewiss massgebenden Ansichten Madvigs zugestimmt. In

einigen Fallen jedoch bat Némethy entweder sicb enger an die Hand-
schriften gescblossen oder umgekebrt áltere und neuere Eonjekturen mit

Vorteil benutzt, um einen noch besseren Text ah den Madicigischen Iverzustel-

len. So sind mit Recht viele feine und evidente Emendationen von Langen

(1888) aufgenommen.* Áttér azután Németby saját változtatásainak tárgya-

lására, melyeknek nagyobb részét helyesli.

— A legrégibb magyar történet görög kútforrasainak kriti-

kai kiadását vette tervbe legújabban a M. T. Akadémia második osztálya,

mely a f. évi január 26-iki teljes ülésen pártolólag terjesztette el a törté-

nelmi bizottság azon kérelmét, bogy Vári Rezs dr. különösen Leo császár

és Constantinus Porphyrogenitus munkáinak tudományos recensiója érde-

kében a nápolyi, flórenozi, milanói, római és párizsi régi kéziratokat átvizs-

gálhassa. Kérvényt intéznek ez ügyben a közokt. miniszterhez is, hogy

Várit e czélból utazási ösztöndíjban részesítse. Egyúttal áttették a millen-

niumi bizottsághoz is e tervet, hogy az Akadémia Magyarország ezredéves

ünnepe alkalmából a mai tudománynak megfelel módon adja ki a hon-

foglalásra vonatkozó kútfket. Örömmel üdvözöljük e hazafias szándékot s

a személy megválasztását is szerencsésnek tartjuk, mert Vári, ki 1889/90-ben

meglátogatta Német-, Olasz-, Franczia- és Angolország fbb könyvtárait*

kipróbált er a palwographia terén. Az szszel megkezdend útjában, mint

értesülünk, Spanyolországot is fel akarja keresni, a mi alapossá teszi azon

reményünket, hogy a fczél kára nélkül sikerülni fog neki boldogult Ábel

hagyatékát is, a régi görög írókra vonatkozó még felhasználatlan collatió-

kat, kiegészíteni s teljes értékesítését lehetvé tenni, a mi nemcsak az

elhunyt iránti kegyeletbl, hanem a tudomány érdekében is kötelességünk

— Thewrewk Festus-kiadasáról újabb birálatot olvasunk Nett-

leshiptol, az angol philoiogusok egyik legkitünbbikétl s a latin lexiko-

graphia elismert tekintélyétl, a Classieal Review 1890. évi folyamában

(412 L). A munkát a maga nemében nagy értéknek nyilvánítja s kifogása

leginkább csak a sajtóhibák ellen van, a mi a könyv használatát — mivel

a Gorrigenda rovatában nincs valamennyi kijavítva — sokszor megnehe-

zíti. Végül maga Nettleship is több figyelemre méltó emendatiót közöl a

kétes helyekhez.

— Dávid LiviuB-kiadásaról (Budapest, R. Lampel, 1889), me-

lyet Közlönyünk múlt évi folyamában (332 1.) maga a kiadó ismertetett,

kimerít birálatot közöl a Wochemchrift fiir kIohh, Philulogie (1891, p.

124—126) Schmidt Adolf tollából. Ez is újabb bizonyítéka annak, hogy a

szöveg-kiadá8gyjteinény, melyhez e m tartozik, a külföldön is kell

figyelemben részesül s daczára annak, hogy bevallott czélja a külföldi szö-

vegkiadásokat iskoláinkból kiszorítani, jóakaratú méltánylással találkozik.

A bíráló részletesen foglalkozik Dávid kritikai eljárásával s ítéletét a kö-

vetkezkben foglalja össze : «Im ganzen bietet Dávids Ausgabe alsó nichts
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wesentlich Neues; ein Fortechritt ist an dem Festhalten des Luchs'sehen

Teztes and den Resultaten Fügners zu erkennen; class Dávid Lesarten

braohte, welohe bel Luchs und Weissenborn fehlen, zeugt, wenngleich

dieselben nioht zu biliigen sind, von der selbstandigen Axbeit des Heraus-

gebers.t

— Némethy Géza legújabb munkáját iCato bölcs mondásai

»

czimmel személyesen mutatta be a M. T. Akadémia els osztályának f. évi

január 5-én tartott ülésén. E m a olassioa philologiai bizottság kiadásában

mint a «Görög és latin remekírók* ez. fordításgyüjtemény egyik kötete fog

még ez év folyamán megjelenni. Némethy azonban nem csupán fordítását

kívánta adni a Cato bölcs mondásainak, hanem az eredeti szöveg kritikai

revisiója mellett arra is törekedett, hogy e sok tekintetbén érdekes tanító

költemény keletkezésére és a hagyomány viszontagságos történetére világot

vessen s hogy magyarországi kiadásait és fordításait lehet teljességgel is-

mertesse. A szöveget a legrégibb és legjobb kézirat, a veronai codez alap-

ján állapította meg, melynek pontos collatióját dr. Vári Rezsnek köszöni

KÖNYVÉSZET.

Beké Antal. Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. Budapest
1890. 8-r. 115 1.

(Brossai Sámuel.) Gróf Csáky Albin jeles beszéde az elkeresztelés

tárgyában a képviselházban nov. 27-kén 1890. Irodalmi stílusból magyarra
fordította egy anyanyelvét szeret és becsül hazafi. Szerz sajátja. Nyo-
matott Utópiában (Gámán János örökösei Kolozsvárt), 1891. N. 8-r. 36 1.

Irodalomtörténeti emlékek. Kiadja a m. t. Akadémia irodalomtörténeti
bizottsága. II. köt (Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás királyt

dicsít mvei. Közrebocsátja Ábel Jen. Budapest, 1890. Akadémia. (8-r.

XV, 318 1.) 3 frt 50 kr. — Tartalma: Aurelius Brandolinus. — Lodovicus
Carbo. — Galeottus Martius. — Naldus Naldius. — T. Alexander Corte-

sius. — Ugolinus Verinus. — Io. Franc. Marlianus.
Magyar Jogtörténeti Emlékek. A magyar törvényhatóságok jogszabá-

lyainak gyjteménye. Összegyjtötték, felvilágosító, összehasonlító és utaló

jegyzetekkel ellátták Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen. II. köt 2 fele.

A Tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai. Budapest 1890, Akadémia,
LXXIX, 424 1. Ára 4 frt 50.

Magyar könyvszemle, közrebocsátja a M. Nemzeti Múzeum könyvtára.
Budapest, 1890. Hornyánszky V. nyomdája. XV. évfolyam, I—II. füzet
8-r. 162 1. ós 3 mmelléklet. — E ketts füzet tartalma: Fraknói Vilmos,

Mátyás király leveleinek új kiadásáról. — Schönherr öyula, Középkori
iskolázásunk történetéhez. — Szilágyi Sándor, A Báthori-biblia történetéhez.

Illésy János, A kassai sz. Erzsébet székesegyház 1606-ik évi könyvtára. —
Csontosi János, Knyvbuvárlatok Ausztriában. — Ráth György, A legels
nagyszombati nyomtatvány.— Kovács Nándor, Fejérpataki Lászlói Dr. Csánky
Dezs, Csontosi János, Adatok a hazai középkori könyvtárak történetéhez.—
Csontosi János, Diomedes Carafa De irstitutione vivendi ad Beatricem
reginam Hungarise. — J. Kemény Lajos, A kassai nyomdászat XVII. szá-

zadbeli történetéhez. — Erdélyi Pál, A •Virágos kert* czímú kézirat a
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Nemzeti Múzeum könyvtórában. — Horváth Ignácz, Adalékok Szabó Ká-
roly Régi Magyar Könyvtárához. — Hodinka Antal, Erdélyben és Oláh-
országban megjelent régi ó-szláv nyomtatványok. — Láng Jágó, Magyar
orvostudományi szaklapok a Nemzeti Múzeum könyvtárában: — Széli Far-
kas, Ujabb adalékok Komáromi Csipkés György bibliájához. — Vegyes köz-

lemények: Jelentés a M. Nemzeti Múzeum Könyvtáráról. — A Landrecht-
Buch egy 1 430-ik évi példánya a kassai városi levéltárban. Adalék Gutgesell

Dávid bártfai nyomdász 1579-ik évi naptárához.— Ismeretlen Mátyás-korabeli
levelezökönyv Darmstadtban. — Ligeti Antal halála. — A Corvina külföldi

maradványai érdekében. — Lengyelországi könyvtár-búvárlatok. — A mú-
zeumi könyvtár nevezetesebb szerzeményei 1889. — Hungaricák külföldi

könyvpiaozon. — A porosz közoktatási miniszter rendelete a könyvtárak
közti könyv- és kézirat-kölcsönzések tárgyában. — Néhai Pesty Frigyes
irodalmi hagyatéka. — Mátyás király halálának 4O0-ik évfordulója — A Ma-
gyar Könyvszemle.

Magyarországi török kincstári de/terek. Kiadja a M. T. Akadémia tört

bizottsága, ford. Lászlófalvi Dr. Velics Antal. Bevezetéssel ellátta és sajtó

alá rendezte Kammerer Ern. Második kötet, 1540—1639. Budapest, 1890,

Akadémia, XXIX, 770 1. Ára 5 frt.

Knaiiz Nándor. A Garam-melletti Szent-Benedeki apátság. A templom
felszentelésének emlékére kiadja az esztergomi fkáptalan. I. kötet. Tizen-

hat képtáblával és a szöveg között több metszettel. Budapest, 1890, Ivr.

250 lap.

Király Pál, Ulpia Trajana Augusta colonia dacica Sarmisegetusa
metropolis. Dácia fvárosa. Várhely Hunyadmegyében. Budapest, 1891.

Athenaeum, 8-r. 179 1. A szövegbe nyomott ábrákkal. Ara 1 frt 20 kr.

Munkácsi Bernát. Votják szótár. I. füzet. (1— 10 ív) Budapest, Aka-
démia 1890. (8-r. 160 1.) 1 frt 50 kr.

Pécz Vilmos. Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston felett. Budapest. Aka-
démia, 1890. (8-r. 21 l.) Ára 20 kr.

Petrik Géza. Magyarország bibliographiája 1712—1860. összeállította

s tudományos szakmutatóval ellátta P. G. Budapest, 1890. Dobrowszky.
Második kötet, 8-r. 956 1.

Rés Énsel Sándor. Helynevek magyarázója. Mutatvány. 3. füzet.

C bettivei kezdd helynevek. Budapest, 1890. (8-r. 44 1.) 30 kr.

Schuljte Gyonm. Tanulmányok az irodalom-, jog- és culturtörténet

terén. Pozsony, 189Ó.' Drodtleff, 8-r. 49 1. Ara 40 kr. — Tartalma: A ger-

mán királyság fejldésének története. — Északi fény (mythologiai tanul-

mány). — A magyar hsmondák szabadságszellemérl. — Az államterület-

rl. — Petfi Sándor hazafias lyrája.

SzécJiengi István qr. külföldi úti rajzai ós loljegyzései. Naplói nyo-

mán összeállította Zichy Antal. Budapest. Akadémia 1890. (8-r. 44Í) 1.) 4 ft.

Thewrewk Emil. A magyar zene tudományos tárgyalása. (Értekezé-

sek a nyelv- és széptudományok körébl. XV. köt. 7. sz.) Budapest, Akadé-
mia 1890. (8-r. 24 1.) 20 kr.

Tóth György. Prseparatio Vergilius Aeneisének VI. énekéhez. Budapest,

Singer és Wolfner 1891. (8-r. 128 1.) 70 kr.

Virányi Iqnácz. Módszeres német nyelvtan a középiskolák számára.

3. jav. kiadás Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 147 1.) 90 kr.

Xenoplion emlékiratai Sokratesrl. (II. könyv. — III. k. 7. fej.)

Ford. és magy. Némethy Géza. (Tanulók könyvtára 56. füz.). Pozsony,
StampfeL 1890. (16-r. 129—192 1.) 30 kr.

Zrínyi Miklós gróf, a költ és hadvezér tudományos munkái, Zrínyi

M. arczképével. A M. T. Akadémia hadtudományi bizottságának megbízá-
sából sajtó alá rendezte Rónai Horváth Jen. Budapest, 1891. Akadémia.
8-r. 403 1. Ara 4 frt.
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A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYLÉSE.

1891. január 25.

X. Elnöki megnyitó btsxéd. <

Tisztelt Közgylés! Múlt augusztus 8-án volt 16 éve, hogy a

budapesti philologiai társaság megalakult s ma már 16-odik köz-

gylésünket van szerencsém elnöki beszéddel megnyitni.

E tisztemben mindig arra törekedtem, hogy olyan thémával

járuljak az egybegylt tagtársak színe elé, mely nemcsak szak-

tudományunkat, hanem különösen hazai mveldésünket közelrl

érdekli.

Ma is egy ránk nézve fontos és actualis kérdést hozok szóba

óe reménylem, hogy az e kérdésre adandó válaszom tagtársaim

java részénél helyesléssel találkozik.

Jelenleg az Athénben lakó németek egy folyamodványt kö-

röztetnek aláírás végett, melyet azzal a kéréssel szándékoznak

Vilmos császárhoz intézni, hogy a gymnasiumi reform tervébe

a görög kiejtés reformját is iktatni kegyeskedjék. A folyamodvány

be akarja bizonyítani, hogy a görög magánhangzóknak Erasmus-

féle kiejtése egészen önkényes és semmikép meg nem felel annak

a kiejtésnek, mely a hellén világ classicus korában dívott. Jóllehet

a mai mvelt görögök a maguk nyelvét az ó-hellénhez hasonlóvá

idomították s minden német gymnasiumi abituriens minden további

tanulás nélkül megérti a legújabb görög munkákat, mégis alig

képes egyetlen görög szót is helyesen kiejteni,

A folyamodvány e miatt tüzetesen tárgyalja az egyes hangok

kiejtését s igyekszik tudományos adatokkal bebizonyítani, hogy a

régi kiejtés az új kiejtéssel majdnem azonos. Végre rámutat arra

a tényre, hogy Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában s

részben Angolországban is az Erasmus-féle kiejtéssel már fel-

hagytak.

Úgy látszik, nem puszta véletlen, st egyenesen egyetért

közremködésre vall, hogy Haris Pál görög kir. fconsul múlt

november 6-án egy hasonló memorandummal járult gr. Csáky

Albin elé, melyben arra kéri vallás- és közoktatásügyi miniszte-

rünket, hogy a görög nyelv tanításánál a rendelkezése és vezetése
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alatt álló középiskoláknak az új görög kiejtés használatát elrendelni

méltóztassék.

A mint látják tehát, ez a kérdés nemcsak külföldi, hanem
belföldi is egyúttal s azért nagyon is helyén való, hogy vele

foglalkodjunk és olyan ítéletet nyilvánítsunk, mely a tudo-

mány igaz voltát s az élet követelményét egyaránt elismeri és

számba veszi.

Minthogy e kérdés nemcsak a gyakorlati psedagogia, hanem
fleg és els sorban a tudomány szempontjából bírálandó el, a

vallás- és közoktatásügyi Miniszter az említett beadványt azzal a

kéréssel küldte át a M. Tud. Akadémiának, hogy a dolog tu-

dományos oldalára vonatkozó pontjai iránt véleményt mondjon.

Az Akadémia még nem nyilatkozott; de elre is megvagyok

róla gyzdve, hogy a kérdés tudományos részét tisztán tudomá-

mányos eszközökkel fogja elintézni.

ügy de a kérdésnek két oldala van, t. i. tudományos és prak-

tikus oldala. A kérvény czélja tehát egészen helyes lehet a nélkül,

hogy tudományos argumentumait elfogadhatnék.

Hadd lássuk, micsoda érvekre alapítja a kérvény a maga

állításait.

cA XVI. század közepéig — úgymond — ama kiejtés szerint

olvasták egész Európa összes tanodáiban a remekírókat, melyet az

Olasz-, Franczia- s Németországba érkezett hellén születés tudó-

soktól tanultak, a kik legjobban tudták, hogy [mikép kell anya-

nyelvüket kiejteni, melyet hagyomány útján nemzedékrl-nemze-

dékre örököltek.

»

«Azonban a XVI. század els felében írt a rotterdami Erasmus

egy tréfás értekezést a hellén és latin nyelv helyes kiejtésérl,

melyben egy oroszlán és egy medve vitatkozik egymással. A medve

azt állítja, hogy az 1000-ed éves hellén kiejtés nem jó s hogy

olyant kellene behozni, melyben minden bet külön hallható

legyen. De maga Erasmus sohasem követte a medvéje által indít-

ványozott kiejtést, mert az «Echo» czímü párbeszédében ezt írja:

Gonducendus aliquis natione Gracus propter nativum illum

ac patrium sonum, ut castigata Gneca sonari discantur.

Csak 70 évvel Erasmus halála után kezdek némely tanárok

ezt az új találmányú kiejtést az iskolába behozni azzal az ámítás-

sal, hogy ez a valódi görög kiejtés; jóllehet kézzelfogható, hogy a

valódi az, mely a XVI. század közepéig és végéig volt általános
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használatban. A dolog tehát megfordítva áll ; t. i. az Erasmusi

kiejtés új és hamis, az él helléneké pedig régi és valódi* stb.

Tisztelt közgylés ! Nem lehet czélom a memorandum úgy-

nevezett tudományos argumentumait rendszeresen czáfolgatni,

mert az terjedelmes választ tenne szükségessé, mire sem idm,
sem kedvem vállalkozni ; de annyit mindenesetre kell biztos okok-

nál fogva jeleznem, a mennyibl még a laikus is meglátja, hogy a

memorandum tudományos alapja és bizonyítása éppen nem tudo-

mányos.

A mit a Beuchlinianusok kiejtésük igazolására felhoztak, azt

a mai tudomány nem hogy ignorálná, hanem nagyon is tudomásul

és fontolóra veszi s a pro és contra részrehajlatlan elbírálása után

állapítja meg ítéletét. Mikor tehát a mai nyelvtudomány a rövidség

okáért Erasmus-félónek nevezett kiejtést követi, nem egy tréfás

ötlet után czammog, hanem a kutatás eredményének hódol, nem
makacskodik, hanem meggyzdése szerint cselekszik.

A diphthongusok története rendszerint azon kezddik, hogy a

két írott elem valóban hallható volt s valamint sok más nyelvben,

úgy a görögben is azon végzdött, hogy számos ketts hangzó

egyszer hangzóvá zsugorodott.

Tudni való, hogy a görög alphabetum a phoeniciaiból van

átvéve, hogy a phoeniciaiban a magánhangzók nem voltak meg-

jelölve. A görögök ezeket is kiírták s megjelölésükre a felesszámú

hehezetes hangok jeleit fordították. Világos tehát, hogy e téren

semmiféle históriai orthographiát nem követhettek : mert csak k
alkották meg s hogy ennélfogva a régi görög orthographia phoneti-

kai volt ; szóval minden külön betnek külön értéke.

Hogy at 01 ei diphthongusos kiejtése az eredeti, semmi sem

bizonyíthatja jobban, mint az, hogy az említett diphthongusok

mindegyikét a benne összekötött két elembl látjuk kifejldni.

Péld. rcá/ic-ból rcát'c, rcál'c-ból rcaic, o/t<;-ból Sic, íl'c-ból otc,

*tepsvta-ból hangátvetés következtében tépeiva. Hasonló tünemény

a magyarban pajzs, a kéttagú paizs mellett. Hogy ez eredetibb

amannál, bizonyítja az olasz pavese, a mibl lett.

L ». Hogy ao, eo, mi késbb av-, ev-vé vált, eredetileg diphthongus

volt, aziránt se kételkedhetni. Mutatja a nyelvhangok igazolt tör-

ténete, eo helyett so-t is írtak s ez olykor a versben valódi diphthon-

gusnak bizonyul, péld. éji cpápeot Xsoxotg a hexameter végén. Az ao
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és eo-fele írás a samosi feliratokban következetesen megvan : taota,

eovota, totóra svota helyett.

A régi görögökre nézve tehát a diphthongus-írás nem volt

eredetileg históriai örökség, mint az új -görögökre nézve, hanem a

tényleges ketts hangzásnak a jelzése. Ez sarkalatos igazság, mely

eltt minden ellenvetésnek el kell némulnia.

A nyelvek életében jártas s ennélfogva óvatosabb Reuchli-

nianusok nem is vonják ezt kétségbe ; de abban vannak, hogy az

attikai kiejtés már megfelel a mainak. A tudomány ennek a meg-

ítélésébe is belebocsátkozott s a vegén arról gyzdött meg, hogy

azonosságról itt sem lehet szó.

Tudjuk, hogy Kr. e. 401-ben rendelték el Athénben az újabb

alpbabetum hivatalos használatát, melyre a betk hangzásának

megítélésében legalább némileg támaszkodhatunk. Régi szokásból

megmaradnak sok nyelvben olyan írásjelek, melyek az eleven

hangoknak semmikép meg nem felelnek. Szóval: a históriai

orthographia nem tükre a mai kiejtésnek. De ha az orthographián

újítanak, mint azt napjainkban is tapasztaljuk, már elre is való-

szín, hogy egészben véve az eleven beszéd hangzását akarják

megközelíteni.

Ei tarthatja tehát valószínnek, hogy az athéni állam oly

idben kezdi az elbbi El-t El-nek és Hl-nek megkülönböztetni,

mikor ez a különbségmárelmosódott volt és hogy az H-t egyáltalában

életbe léptették volna, ha a rég meglev I-t használhatták volna

helyette ? Azt kell tehát gyanítanunk, hogy az H hangja akkoriban

még úgy szólt, hogy saját betjegyre volt szüksége, st hogy az új

alphabetum egészben véve arról tesz tanúbizonyságot, hogy akkor

Attikában máskép hangzott a görög nyelv.

Mondom egészben véve : mert az í-s meg a monophthongikus

hajlam már jó korán kezd mutatkozni; de jól meg kell jegyeznünk,

hogy azok csak sporadikus tünemények, melyek alapján nöm sza-

bad általános szabályt alkotni. Azért hogy szép-et a tájszólásban

szíp-nek ejtik, hogy kezébe helyett azt mondják rendesen, hogy

kézibe, senki sem fogja a magyar orthographiára ráfogni, hogy é

mindenütt í. A magyar ai (aj) is többször átcsap ó-be. Reá, rajá-ból

lett ép úgy, mint a székely réta rajta-ból; kajált-ból lett kéált,

kéáltból kiált; taraj-ból taréj, parajból paréj, olajból oléj stb. ; de

odáig még korántsem jutottunk, hogy moraj -t is moré-nak,

kaczaj-t is kaczé-nak mondjuk.
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Ki tarthatja a világ legideálisabb népét olyan oktalanságra

képesnek, hogy egy és ugyanazon szónak a töhangzóját, teszem :

Xmcsív, Xslittú, XéXoiita, következetesen így különbözteti meg, ha az

ebben a három szóalakban nem háromféleképen hangzott volna ?

Ha mindenütt i-nek hangzott, miért nem írták is így ? Egyazon

szó s háromféle írás. Ennek csak kell okának lenni ?

Ha az attikai ember rcotTjTT^-t piitísz-nek ejtette volna, hogy

vált lehetségessé az, hogy oi helyett egyszeren o-t is ír s hogy a
latin is poeta-t mond ?

Nem szaporítom tovább a szót, nem feladatom a dolgot egé-

szen kimeríteni, csak annyit akarok még röviden megjegyezni,

hogy a nyelv hangzása nemcsak az tj, t, et, ot, o kiejtésén múlik,

hanem ide tartoznak a mássalhangzók is, ide az accentus, ide a

quantitás. Már pedig itt is tetemes változások történtek. Ne-

vezetesen a prosodia, melyet a régi görög tudósok, mondhatni,

mathematikai pontossággal ismertetnek, az új görögben végkép

elpusztult.

Az új-görög kiejtés tehát nem mondható a régi aranykor

irodalmi nyelvének kiejtésével azonosnak, a mint a Haris-féle memo-
randum merészen állítja, de majdnem azonosnak sem, a mint az

athéni kérvény óvatosabban kifejezi.

A memorandum hangja, a mennyiben a tudományt leczkózi,

legalább is naiv. Egyes philologusok eltt igenis, de a nyelvtudo-

mány eltt az új-görögség korántsem terra incognita. Curtius

György a maga nagyszabású etymologiai munkájában nem egyszer

hivatkozik az új-görögre és sok olyan dolgot fejteget, mirl szüle-

tett új-görögnek sejtelme sincs. Meg is mutatja azt a mértéket,

mennyire lehet az új-görögségnek hasznát venni az ó-görög nyelv

tüneményeinek magyarázatában.

A mi a jelen irodalmi nyelvet illeti, tudni való, hogy vala-

mint nálunk, úgy Görögországban is volt nyelvújítás.

Adamantinos Korais Görögország Kazinczyja, ki 1748-ban

született és 1833-ban halt meg, tehát a mi Kazinczynknak kor-

társa is volt. Igen nagy érdeme, hogy az új-görög nyelvet az ide-

gen kifejezésektl lehetleg megtisztította s olyan irodalmi nyel-

vet teremtett, mely középutat választ a régi és a mai népnyelv

közt, hogy így a népet a tudósokkal valamikép összebékítse.

E Korais-féle nyelvújítás a mai görög nyelvet morphologiailag a
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régihez tette lehetleg hasonlóvá s a régit újabb hangon felújította.

Ebben áll az emlegetett azonosság.

Nincs az a született görög, a ki, ha az összehasonlító nyelv-

tudományt alaposan érti, azt merné állítani, hogy Sophokles tri-

metereit Sophokles idejében úgy szavalták, a mint ma Görögország

iskoláiban olvassák. Ha ez így van, minden további vitatkozás

hiába való.

Máskép áll a dolog, ha a szóban forgó kérdést a tudományos

térrl leveszszük s az utilitas terére viszszük által. Itt már van alku-

nak helye.

Tökéletesen hozzájárulok a memorandum amaz indítványá-

hoz, hogy a budapesti kereskedelmi akadémiában a görög nyelv

számára tanári állomás rendeztessék.

Statistikailag ki van mutatva, hogy a görögöknek 15000

kereskedelmi hajójuk s ezeken 80000 tengerészük van s hogy a

világ minden részével állanak kereskedelmi viszonyban. Bizonyos-

nak lehet tehát venni, hogy mihelyt a Vaskapu szabályozva lesz,

tömérdek sok hajó fog Dunánk partjain kikötni s a sok millió

frankra men forgalom nem úgy mint eddig Triesztnek, hanem a

magyar kereskedésnek fog hasznára válni.

Szükséges tehát már most arról gondoskodni, hogy a mieink

szóban és írásban a görög kereskedkkel érintkezhessenek.

Hogy ez csakugyan sürgs egy feladatunk, azt a magam
eddigi tapasztalésával is igazolhatom.

A rumaniai kereskedkkel való levelezés görög nyelven foly.

Egyik-másik budapesti nagykeresked comptoirjában görög levelez

van alkalmazva. Gabnaüzleti pörökben görög okmányok szerepel-

nek. Ugyancsak ilyen levelekbl volt alkalmam azokat a szókat

.

kiböngészni, melyeket a Jannarakis-féle új-görög szótár toldalékául

az Egyetemes Phil. Közlönyben és a brémai Philologische Bund-

schau-ban 8 évvel ezeltt közzé tettem. (E. Ph. K. 1883. VII.

1033—5. lap. Philol. BundschauIV. No. 1. 26—27. lap.)

öt éve hogy a bolgár-szerb háború megtörtént. A mi akkor

hivatalos titok volt, most már megmondhatom, t. i. ekkor kato-

náink egy csempészett sürgönyt fogtak fel, melyrl dechifrirozás

után kisült, hogy görögül szól. E sürgönyt azonnal a budapesti

hadparancsnoksághoz juttatták s onnan megfejtés végett hozzám

került. A mint emlékszem, arról volt szó : hogy 2000 magyar-fajta

kardot kérnek sürgsen.
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Ebbl a kevésbl, a mit elmondottam, úgy hiszem, elég vilá-

gosan kiderül, hogy a görög nyelvre bizony rászorulunk s idvel
még nagy hasznát veszszük.

Azzal az óhajtással fejezem be megnyitó beszédemet, vajha
az a praktikus érdek, mely az új-görög nyelv mellett szól, olyan

intézkedésekre vezessen, melyek a jövendben is eredeti nyelvükön

mentik meg humanistikus nevelésünk számára a classicus ó-kor

örökértékü remekeit.

Ezennel mai közgylésünket megnyitottnak nyilvánítom.

Ponori Thbwrcwk Emil.

n. Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt közgylés I Midn a budapesti philologiai társa-

ság 1 890. évi mködésérl és állapotáról alapszabályaink értelmében

jelentésemet elterjeszteni szerencsém van, eleve is jelezni kívánom,

hogy a múlt év, a társaság fennállása óta a 16-ik, sajnos, nem sorolható

az eredményekben gazdag évek közé. Mert habár egy bizonyos irány-

ban, mint késbb bátor leszek kifejteni, a fejldés nem tagadható, de
az általános haladás arányai nem felelnek meg annak a várakozásnak,

melyre a társaságnak immár elég hosszú fejldése feljogosíthatna ben-
nünket.

Mindenekeltt társaságunk anyagi viszonyai azok, melyek ha
nem szolgáltatnak is okot komoly aggodalomra, de minden esetre gon-
dos körültekintést és igényeink okszer megszorítását parancsolják.

Két kedvez eredmény év után buzgó pénztárnokunk fáradhatatlan

tevékenysége daczára hiánynyal kellett lezárnunk múlt évi számadá-

sainkat, a mi költségvetésünk szerény keretéhez mérten nemcsak szám-
szerleg, de erkölcsileg is nyomasztó a társaságra nézve. A pénztár-

vizsgáló bizottság jelentésében részletesen fel vannak sorolva az okok,

melyeknek a mérlegnek e nem várt megbillenése tulajdonítható ; e he-

lyütt csak azon reményemet fejezem ki, vajha anyagi eszközeink na-

gyobb concentratiója révén minden tekintetben megnyugtató pénzügyi

eredménynyel sikerülne az 1891. évet lezárnunk.

Hogy az anyagi állapot rosszabbra fordultának nem a tagok lét-

számának csökkenésébe o, tehát viszonylagos tényezben rejlik az oka,

az kiviláglik azon mindenkép örvendetes ténybl, hogy tagjaink és el-

fizetink együttes száma tavaly óta 513-ról 560-ra emelkedett, a mi közel

11%-nyi szaporulatnak felel meg. Részletezve a végs számot, van

jelenleg a társaságnak 9 tiszteletbeli, 331 rendes s 58 rendkívüli tagja,

továbbá 6 alapítványa ós 157 elfizetje.
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Társaságunk nyilvános felolvasásainak száma megapadt a múlt-

hoz képest. A lefolyt évben csupán 4 felolvasó ülést tarthattunk, melye-

ken 4 classica- philologiai és 5 modern -philologiai tárgyú eladás volt a

napirendre kitzve. Amazok sorából els helyen bold. Ábel Jen iro-

dalmi hagyatékából Theodorus Prodromus Békaegérharcz czfm drá-

májának magyar verses fordítását kell felemlítenem, melyet Dr. Né-

methy Géza olvasott fel. Ugyancsak Némethy tagtársunk mutatta be

Kisfaludy Károly Mohács ez. elegiájának és Verseghy Ferencz iAz igaz

bölcs » ez. epigrammájának ó-görög metrikus fordítását Dr. Kassai

Gusztávtól, úgyszintén a Thewrewk féle Bibliothecában újabban meg-

jelent két szövegkiadást (Cicero: «De fínibus* Némethy Gézától, és

Livius XXI—XXV. könyvei Dávid Istvántól\ Végül, felolvasásra ke-

rült Dr. Hittrich Ödönnek Synesius hymnusairól szóló értekezése.

A modern philologia körébl vett felolvasások voltak : Lázár Bé-

lától : Fortunatus históriája az irodalomban ; Werner Adolftól Kisfa-

ludy Sándor regényérl, Matirkó Bertalantól lEuryalus és Lucretia a

magyar irodalomban*, Háhn Adolftól fA Fösvény » els magyar feldol-

gozása s végül Négyessy Lászlótól «Baróthi Szabó Dávid származása*.

E felolvasások egy része már megjelent az Egyet. Philolog. Köz-

lönyben.

A felolvasásokról szóltomban nem hallgathatom el, hogy az érdek-

ldés irántuk ez évben sem volt olyan, minnek reméltük. Sokféle, rész-

ben társadalmi oka van e csekély érdekldésnek, de van egy, mely némi-

leg a társaság munkásságának irányával függ össze, s melyet legyen

szabad röviden szóvá tennem.

A budapesti philologiai társaságnak — mint mélyen tisztelt El-

nökünk több ízben nálamnál hivatottabban kifejté — minden esetre

egyik f feladata, hogy a philologiai tudományok módszeres mvelésére

tért nyisson s tagjai számára oly középpontot teremtsen, mely homo-

gén elemek üdvös érintkezése útján magasabbrend szaktevékenységre

megadja az impulsust. Els tudományos testületünk, a M. T. Akadémia

az összes szakokat egyesítvén magában, ily szkebb kör specziális tár-

saság fennállásának és lételének bizonyára megvan a jogosultsága. De
nézetem szerint a módszeres tudományos munkássággal még nem merí-

tette ki feladatköreit a philologiai társaság. Épen nem lehet közömbös

reánk nézve, ha vájjon a társadalom egyéb mvelt körei mily elbírálás

alá veszik tevékenységünket, s hogy meg van-e a nemzet kultúrájában

az a talaj, melyre a társaság a tudományos eszmék terjesztésében támasz-

kodhatik ? vájjon egy nagy vacuum választja-e el a köztudattól, avagy

fejledeznek-e már, habár csak gyenge csírákból fakasztva, ama szálak

közte és a külvilág közt, mely szálakkal szívja magába minden nyilvá-

nos intézmény az éltet nedveket ? Épen a philologia, nevezetesen a
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olassica philologia az a tudomány, mely leginkább válogathat a bvibl
akkor, midn saját eszméinek és tárgyainak megkedveltetekérl van szó.

Hiszen osak az antik világ reáliáinak kimeríthetetlen kincses bányájára

kell utalnom, melyek a társaságnak szorosan vett tudományos felolva-

sásai mellett a nagyobb közönségnek szánt felolvasások számára hálás-

nál hálásabb anyagot szolgáltatnának.

Nem közönséges értelemben vett népszersítésrl szólok, melynek

oultiválása a mi viszonyaink között amily czéltalan, oly végzetes volna.

Szólok azon tetszetsebb formában megjelen, a tudomány igazságait

egyszeren és meggyzen kifejez, de mindenek fölött jól megírt felol-

vasásokról, melyeknek eszméjét már egy ízben megpendítette egyik tag-

társunk a választmány kebelében, de a melyeknek megvalósítása akkor,

fájdalom, abban maradt. Közéletünk nem egy jelensége, de fleg a le-

folyt évnek egy törvényhozási ténye megtaníthatta a olassica philologia

mvelit arra, hogy még is csak jóval többet kellett volna tenniök abban

az irányban, hogy a mveltség legrégibb és legbecsesebb elemét jól

megismertesse hazánk azon mvelt középosztályával, mely bizonyára

fogékony lett volna a kell alakban eszközölt ilynem közlések iránt.

Ne csak mindig azon iparkodjunk, hogy új, és mindenek eltt új legyen,

amit mondunk, hanem vonjuk munkásságunk körébe azt a másik, sem-

mivel csekélyebb fontosságú feladatot is, mikép lehet a tudomány ab-

stractióiba életet önteni és az ismert igazságokat közkeletekké tenni.

Mintha bizony a régi tudományos igazságokat már oly jól tudnók, hogy

jogunk volna henyélni, csak azért, mert ujat teremteni nem adatott

meg minékünk.

De nem folytatom e gondolatot, mely talán már is túlmegy egy

titkári jelentés hivatalos keretén. Csupán a múlt év eseményei felett

való elmélkedés késztetett rámutatnom egy oly térre, melyen társasá-

gunkra még nagy és hasznos feladatok várakozhatnak.

Ha jelentésem eddigi folyamatában nem utalhattam a tevékeny-

ség kívánatos élénkségére, úgy viszont, azt hiszem, csak örömmel em-

lékezhetem meg mindarról, ami társaságunk orgánumára, az Egyete-

mes Philologiai Közlönyre vonatkozik.

Folyóiratunk 1877-ben indult meg 32 ívnyi terjedelemben s a

most lefolyt évben a pótkötettel együtt 70-re emelkedett nyomtatott

íveinek száma. E 70 nyomtatott ív hetvenegynehány író tollából került,

a kik között tisztelhettük József fherczeg Fenségét is. Az értekezések

száma a havi füzetekben 52, az 1890-ik évi pótkötetben 12, vagyis össze-

sen 70, melyek között volt olassica-philologiai 26, vagyis 37%, ós más

nyelvek és irodalmak körébl 44 (63»/o). Az utóbbiak sorában szám-

szerleg els helyen állanak a magyar nyelvbe és irodalomba vágók,
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azután következnek a német philologia köréhez tartozók. Különös emlí-

tést érdemel, hogy az Egyetemes Philologiai Közlöny az a folyóirat,

mely fennállása óta, de különösen az utóbbi években legnagyobb mér-

tékben kutatja a magyar irodalomnak más irodalmakhoz való vonatko-

zásait és a velk való érintkezési pontokat, mint a tartalomjegyzékbl

kiki meggyzdhetik. Voltak azonkívül a középkori latinság, továbbá a

franczia, a persa és a ozigány philologia körébe es közlemények is. Az
értekezések között találunk oly terjedelmeseket is, hogy könyv számba

mehetnének. így pl. Lázár Béla említettem értekezése 66 oldalra, Veress

Ignáoz tanulmánya a •Vant-ról 100 oldalra, Boros Gábornak Aristopha-

nee parodosairól szóló értekezése 34 oldalra terjed. Hellebrant Árpád

nagy szorgalommal készült összeállítása az 1889. évi magyar philologiai

irodalomról is 70 oldalra terjed.

De ha nem csalódom, közlönyünk férdemét a kritikai rovatban

kell keresnünk. Kezdettl fogva az volt a szerkesztség ambitiója, hogy

a hazai philologiai munkásságnak lehetleg mentl számosabb termé-

keit tárgyilagos bírálat alá vegye. E törekvés jogosultságát a mélyen

tisztelt közgylés színe eltt nem is volna ildomos fejtegetnem, csupán

azt az egy ozélzást érintem, hogy a termelés minsége ily módon le-

hetleg javíttassák, s a színvonal lassanként emeltessék. Bégebben szá-

mos felszólalás történt a közlönynek állítólag túlszigorú kritikái ellen.

Ma már e felszólalások ritkábbak, talán annak jeléül is, hogy a folyóirat

több évi komoly és következetes eljárása megnyugtathatta az írókat a

bírálatok intenczióinak szinte volta fell.

Az 1890-iki évfolyamban 40 egynehány hazai philologiai m és

tankönyv volt a megbeszélés tárgya, azonfelül 35 philologiai programm-

értekezés, mely utóbbiak megbírálása még mindig fölötte szükségesnek

mutatkozik. Külföldi munka csak mintegy 30 részesült méltatásban, mert

közkönyvtáraink, tudományos intézeteink s középiskoláink rendelkez-

nek oly külföldi folyóiratokkal, melyekbl szakfórfiaink az idegen szak-

irodalom termékeirl tudomást szerezhetnek.

Ha végül még a mfordításokról s 30 egynehány apróbb közle-

ményrl teszek említést, nomenclaturáját adtam mindannak, amit tár-

saságunk a folyóirat munkatársainak és önzetlenül buzgólkodó szerkesz-

tinek köszön.

S ezzel van szerencsém felkérni a mélyen tisztelt közgylést, hogy

jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

Dr. Finígzy Ern,
másodtitkár.

Phtioloeial KOslflny. XV. 3. 23
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m. A pénitánrliagáló bizottság jelentése.

Tisztelt közgylés ! Alulírtak, mint a Budapesti Philologiai Tár-

saság választmányától kiküldött pénztárvizsgáló bizottságnak tagjai

f. é. deczember hó 12-én tisztünkben eljárván, vizsgálatunk és tapaszta-

lataink eredményét a következ jelentésben van szerencsénk a t. Köz-

gylés elé terjeszteni

:

A) alatt mellékeive bemutatjuk társaságunk f. évi bevételeinek és

kiadásainak részletes kimutatását, szembeállítva az eredményt az el-

irányzattal. Elirányoztatott bevételként 5000 frt 71 kr., az eredmény

5103frt89 kr., tehát az elirányzatnál 103 frt 18 krral kedvezbb,

minek oka az, hogy a pótkötetek, rendes tagdíjak, rendkívüli tagdíj-

hátralékok, pótkötet-hátralékok, a közlöny eladása, és különféle kama-

tok ez. rovatokban az eredmény az elirányzatnál kedvezbb lévén, —
ellenben a többi itt fel nem sorolt rovatban az eredmény az elirányzat

mögött maradván, — 103 frt 1 8 krral nagyobb bevétel éretett el. A 12-ik

•egy térítmény» ez. rovaton elirányzott 40 frtból a folyó évben sem

folyt be semmi. A múlt évi pénztárvizsgáló bizottság is kijelentette

már, hogy ezen elirányzat medd leszen ; a tisztelettel alulírt pénztár-

vizsgáló bizottság tehát kénytelen ezen ügynek rendezését megsürgetni,

mert éveken át nem lehet ilyen medd elirányzatokkal kétes értékvé

tenni a költségvetést. A jöv évi költségvetésbe azonban, — nem lévén

hatalmában a bizottságnak, hogy követeléseket önkényesen leírjon,

újra felvettük az egész 80 frtnyi követelést. — A kiadásokra elirá-

nyoztatott 4959 frt 15 kr., az eredmény lett : 4494 frt 72 kr., tehát

464 frt 43 krral kevesebb, vagyis elirányoztatott : 41 frt 56 kr. pénz-

tári maradvány, az eredmény pedig 609 frt 17 kr. lett. Ezen kevesebb

kiadás, illetleg több pénztári maradvány csak azért van, mert a f. é.

október-deczember hónapokban a Franklin-Társulatnál felmerült 1480

frt 19 kr.-nyi költség csak a jöv év els felében lesz fizetend. Ez az

oka annak, hogy a közlönyre, szétküldésére, a pótkötetekre, meghívókra

és oklevelekre elirányzott kiadásoknál a kiadás kevesebb. Nagyobb a

kiadás, mint az elirányzat, az írói tiszteletdíjaknál, mert az elirány-

zott 600 frt helyett 732 frt tiszteletdíj fizettetett az íróknak ; nagyobb

még a pénztárnok fizetésénél 1 1 frttal, s az irodai költségvetésnél 46

frttal. Van egy el nem irányzott kiadás is ; ez a dr. Ábel Jen alapít-

ványa a múlt évi közgylés határozata értelmében.

Ha már most a f. é. tényleges bevételt, 5103 frt 89 krt szembe-

állítjuk a f. é. 4494 frt 72 kr. kiadással és 1480 frt 19 krnyi még kifi-

zetetlen f. é. tartozással, vagy — ami ugyanazon eredményre vezet —

-

a pénztári maradványt 609 frt 17 krt szembeállítjuk a még fizetend
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1480 frt 19 krnyi költséggel: azon megdöbbent eredményre jutunk,

hogy a társaság a folyó évet 871 frt 02 krnyi deficittel fejezte be.

Mélyen tisztelt közgylés ! A tisztelettel alulírt pénztárvizsgáló

bizottság ezen visszaesésnek okát kutatván, meggyzdött arról, hogy

annak oka egyesegyedül a pótkötetek kiadása, mert a f. é. pótkötetre

csak 550 frt irányoztatott el, s mind a mellett a pótkötetnek csupán

els fele és a második félnek szétküldést költsége már 523 frt 34 krba

került ; a második félnek nyomdai költsége 708 frt 31 kr. pedig még csak

a jöv év els felében lesz fizetend. Tehát a társaságnak a f. é. pótkö-

tet 1231 frt 65 krba fog kerülni az elirányzott 550 frttal szemben.

Ha a 871 frt 02 kr. deficitbl a 708 frt 31 krt, a mibe a pótkötet máso-

dik fele került, levonjuk, 162 frt 71 kr. marad. Ennyi volna csak a

hiány, ha a szerkesztség az 1 888. évi és a m. évi közgylés által a pót-

kötetekre irányzott költség keretén belül maradt volna. Azért a pénztár-

vizsgáló bizottság, — kötelességét lelkiismeretesen akarván teljesíteni,

ajánlja a pótkötetek megszüntetését, mert a társaság ilyen vállalatot,

mely 1889-ben 851 frt 34 krba került 436 frt 80 kr. bevétellel szemben,

a folyó évben pedig 1231 frt 65 krba került 406 frt 65 kr. bevétellel szem-

ben,— nem tarthat fönn. Bátorkodik is ajánlani a pénztárvizsgáló bi-

zottság, hogy mára jöv évre ne irányoztassék el a pótkötetekre semmi.

B) alatt a f. é. vagyonmérleget mutatjuk be. A vagyon-egyenleg

csak 1411 frt 58 kr., tehát a tavalyival szemben, — a fentebb mondot-

tak miatt, — 542 frt 88 krral kedveztlenebb. A teher oldalán felvettük

az 1480 frt 19 kr. tartozást, a vagyonoldalon pedig azokat a tételeket,

melyek az elz évi mérlegekben is szerepeltek, de természetesen más

számarányokban. Az alapítványok összege a tavalyi 400 forintról 550

frtra emelkedett. A «vagyont 10. tétele alatt dr. Schack Béla 80 frt tar

tozása szerepel, melyrl már fennebb említés tétetett.

C) alatt a jöv évi költségvetés tervezetét mutatjuk be, mely sze-

rint bevételre 4171 frt 17 kr., kiadásra 3250 h-t irányoztatik el ; a ter-

vezett pénztármaradvány e szerint 651 frt 17 kr. A költségvetésben azt

a módosítást tettük, hogy a • Kiadásnál* nem az 1890 szeptember havá-

tól 1891 deczember hó végéig felmerült és felmerülend költségeket,

hanem csak az 1890 szeptember havától 1891 augusztus hó végéig fize-

tend nyomdai költségeket irányoztuk el. A pótkötetekre pedig, —
mint említve volt, — nem irányoztatott el semmi.

Ezek után nincs egyéb hátra, mint hogy a pénztárnok részére, ki

az egyesület pénzügyeit valóban mintaszer pontossággal és buzgalom-

mal kezelte, a szokásos felmentés megadását indítványozzuk.

Kelt Budapesten, 1890 deczember hó 12-én.

A vizsgáló bizottság nevében

:

Dr. Fröhuch Róbert, elnök. Dr. Gyomlay Gyula.
Dr. Fináczy Ebn.

23*
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TV. JEGYZKÖNYV A KÖZGYLÉSRL. 359

XV. Jegyzkönyv a választmány ülésérl.

A budapesti phüologiai társaság választmánya f. évi január 25-én

ülést tartott. Elnök P. Thewrewk Emil, jegyz Fináczy Ern. Jelen

voltak : Heinrich Gusztáv, Fröhlich Róbert, Némethy Géza, Gyomlay
Gyula, Riedl Frigyes, Pozder Károly, Kassai Gusztáv.

1. A múlt ülés jegyzkönyve hitelesíttetik.

2. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése tudomásai vétetik, oly

hozzáadással, hogy a pótkötetek a folyó évben egyelre megsznnek.
A pénztárnoki felmentvény megadása a közgylésnek javasoltatik.

E pont kapcsán a választmány a közgylésnek javasolni fogja

azt is, hogy az eddigi köteles 40 ívet a tagok és elfizetk némi kárpót-

lása ozéljából 50 ívre emelje fel, annyival is inkább, mert a költségel-

irányzatba beállított 2000 írtból ez ívszám bven kikerül. A választ-

mány továbbá ajánlani fogja, hogy ezen 2000 frt terhére Némethy Géza

szerkesztnek is utalványoztassék szerkesztési költségekre (postadíj,

könyvbeszerzések stb.) 100 frt.

3. A candidáló bizottság javaslatát a választmány magáévá teszi.

4. Új tagokul felvétetnek : SzeiÜ Kamill, gymnasiumi tanár Zir

ezen (rendesnek 1891-tl aj. Barbarics Róbert); Labancz Mihály, ke-

gyes rendi tag, Budapesten (rk. tagnak ajánlja 1891-tl Heinrich Gusz-

táv) ; Eyszrich György, tábori lelkész Budapesten (1891-tl rk. tagnak

ajánlja Heinrich Gusztáv) ; Dr. Brájjer Lajos, a Gr.-Becskereker Wo-
chenblatt szerkesztje (1891-tl r. tagnak ajánlja dr. Kiss Sándor).

Egyéb tárgy nem lévén, Elnök az ülést berekeszti.

V. Jegyzkönyv a köigyftlésrl.

A budapesti phüologiai társaság közgylése f. évi januárius 25-én

(vasárnap) déleltt 10 órakor tartatott meg a M. T. Akadémia palotájá-

ban. Elnökölt Ponori Thewrewk Emil, a jegyzi teendket Fináczy Ern
végezte. Jelen voltak még : Bermüller Ferencz, Csengeri János, Fröh-

lich Róbert, Gyomlay Gyula, Heinrich Alajos, Heinrich Gusztáv, Hein-

rich Károly, Hermann Antal, Kassay Gusztáv, Lázár Béla, Lintner

Lajos, Maywald József, Némethy Géza, Nikolics Ignáoz, Petz Gedeon,

Pozder Károly, Pruzsinszky János, Radnai Rezs, Riedl Frigyes, Schill

Salamon, Szigetvári Iván, Theisz Gyula, Tóth György, Vári Rezs és

mások. — A közgylés következleg folyt le

:

1. Elnök megnyitja a közgylést és felolvassa a mellékelt meg-

nyitó beszédet.

Digitized byGoogle
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2. Fináczy Érné másodtitkár (az els titkár akadályozva volt a

megjelenésben) felolvassa a társaság mait évi mködésérl szóló, mel-

lékelt jelentését.

3. Fröhlioh Róbert felolvassa a pénztárvizsgáló bizottság jelen-

tését, melynek tudomásul vétele mellett a közgylés megadja a pénz-

tárnoknak a felmentést.

4. Fináczy Ern a választmány megbízásából indítványozza,

hogy a közgylés Bartal Antal kir. tanácsost és nyg. fgymnasiumi

igazgatót, a M. T. Akadémia tagját, kinek a hazai philologia felvirágoz-

tatása körül maradandó érdemei vannak, válaszsza meg tiszteletbeli tag-

nak. — A közgylés az indítványt egyhangúlag elfogadja és Bartal An-

talt a budapesti philologiai társaság tiszteletbeli tagjává megválasztja.

5. A közgylés utolsó pontját a választások képezték. — Miután

a titkár az alapszabályoknak a választásokra vonatkozó pontjait fel-

olvasta, az Elnök a szavazatszed bizottság elnökévé Bermüller Feren-

ozet, tagjaivá Vári Rezst és Lázár Bélát nevezte ki.

Beadatott összesen 22 szavazat

:

Elnökké egyhangúlag Porwri Thewrewk Emü, alelnökké szintén

egyhangúlag Heinrich Gusztáv választattak meg újból. A társaság

többi tisztviseli ezúttal az alapszabályok értelmében nem estek válasz-

tás alá.

Budapesti választmányi tagokká választattak : Bermüller Ferencz

22, Gsengeri János 22, Dávid István 22, Fröhlioh Róbert 21, Gyomlay

Gyula 22, Kassai Gusztáv 22, Köpesdy Sándor 22, Maywald József 22,

Némethy Géza 22, Pozder Károly 21, Riedl Frigyes 22, Vári Rezs 18

szavazattal. Azonkívül kaptak még Nikolios Ignáoz 1 , Hermann Antal 1

,

Schill Salamon 1, Lintner Lajos 2 és Fiók Károly 1 szavazatot.

Vidéki választmányi tagok lettek : Bászel Aurél 22, Dóezi Imre

22, Geréb József 21, Hehelein Károly 20, Náthafalussy Kornél 21, Pet-

rovich Ferencz 22, Pirchala Imre 22, Schambach Gyula 22, Spitkó Lajos

22, Szamosi János 22, Szinnyei József 22 és Veress Ignáoz 22 szavazat-

tal. — Azonkívül kapott még Hittrich Ödön 2, Háhn Adolf 1 és Steuer

János 1 szavazatot.

6. A választások eredményének kihirdetése után Elnök a köz-

gylést feloszlatja.
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Az Egyetemes Philologiai Közlöny régi évfolyamai leszál-

lított árakon kaphatók a B. Ph. T. pénztárnokánál.

Hivatalos nyugtázás

;

az 1890. évi november 24-töl Jní»1. évi február 20-ig terjed idre.

Rendkívüli tagdíj 1886-ra : Incze Béla. — 188T-re : Láhne Vilin.

1888-ra: Lahne Vilmos. — Fittel Lajos. — 1889-re: 'Borcsa Mílmh

Dr. Halász Frigyes pótlásul 2 frtot. — Latine Vilmos. — Schmidt Frigyes

2 frtot. — :"Dr. Schmiut Márton. — Fittel Lajos. — 1890-re: -Bartha

ózsef. — *Borcsa Mihály. — Incze József. — *Jakohluvita Lajos. — Iiánne

ilinos 2 frtot. — Mészáros Jen il frtot. — "Mihalik Sándor. — >::Molnár

József. — ; Mondik Pál. — Piláthy Béla. — *Reibner Márton. — *I>r. Schmid

imon Géza. — *Dr, Szadilek János. — Zakkay Aladár 2 frtot, —
189 l-re: *Dr. Demek Gyz. — Faragó János. — :Xehr Vilmos. — R
üéza.

Rendes tagdíj 1883-ra és 1884-re : Faludi Miksa. — 1885-re: Dr. Vali

la. — 1886-ra: Csomár István. — Dr. Simon József. — 18S7-re: dr. Simon

József. — Szerelemhegyi Tivadar. — 1888-ra: Csomár István. — Dr, Simon.

József. — Szerelemhegyi Tivadar. — 1889-re: Dr. Dauielovics Kálmán. —
*Endrei Ákos pótlásul 1 frtot. —- *Dr. Jancsó Benedek pótlásul 1 frtot. —

Kassai Gusztáv pótlásul 2 frtot. — *Dr. Kircz Jakab. — Dr. Riedl

rigyes. — Dr. Simon József. — *Szinnyei József pótlásul 1 frtot. — 1890-re:

Aceay Antal. — Alexits György. — -Ambrus Mór. — Beksita Ignácz. —
Dr. Baligó János. — *Bauer Simon. — ; Blanár Ödön. — *Brassai Sámuel. —
Binder Jen pótlásul 2 frtot. — Dr. Dauielovics Kálmán 1 frtot. — *Drajkó

éla. — *Dr. Erdi Béla. — Endrei Ákos 4 frtot. — :;:Fludorovics Zsigmond. —
Füredi János. — *Fekete Fidél. — Dr. Fröhlich Bóbert. — *Gaál Mózes. —

Geréb Márton. — *Géreai Kálmán. — *Heinrich Alajos. — *Dr. Hám Sándor. —
Horváth György. — *Dr. Horváth CyrilL — *Héjjas Elek a II. félévre. —
Dr. Halász Ignácz pótlásul 3 frtot. — *Huslmger Ferencz. — Háhn Adolf. —

*Dr. Hoffmaun Frigyes. — *Herzl Mór. — *Hofer Károly — *Incze István. —
Dr. Janceó Benedek. — : Jurkovich Emil. — *Dr. Kassai Gusztáv.— *Dr. Katona

,a»jos. — *Krasznyánszky Károly. — *Kapás Aurél. — *Dr. Krcsméry Károly. —
Dr. Kis Sándor. — *Kempf József. — *Kiáltossy József. — *Latkóczy

Mihály. — *MÓ8záros Lajos. — +Maruaák Fái. — *Márton JenÖ. — *Matskássy

József, — *Martiokovicfl Iván.

—

;'Nikolics Ignácz. — *Pap ev. János. — Pirchala

Imre. — *Párkányi Gyula. — *Ráth György. — Réti Ferencz. — *Dr. Riedl

Frigyes. — Bócsey Viktor. — Dr. Radnai Kezs. — "Dr. Schack Béla. —
'Szinnyey József. — *Szalay Károly. — *Száaz Károly. — *Simonyi Zsigmond. —
Schambach Gyula. — ' Szkunzevics Kornél. — *Dr. Takáts Sándor pótlásul

frtot. — *Vass Sámuel. — *Zolnay Gyula. — :'Dr. Zindl Béla. — *Zichy

tal. — 189l-re i Bodiss Jusztin. — Dr Balassa József 2 frtot. — Barbarics

óbert..— Dr. Bnrány Gergely. — Binder Jen 3 frtot. — Bancsó Antal. —
Dr. Bayer József. — Dr. Cserép József. — Dr. Csengeri János. — Oartuer

Henrik 4 frtot. — *Háhn Adolf. — Dr. Hittrich Ödön. — Dr. Heinrich

usztáv. — IstváufFy Pál. — Káposztássy Jusztinián. — Kocsner József. —
x. IIómethy Géza. — Dr. Négyesy László,— Kátafalussy Kornél.— *Dr. Pozder

Karoly. — Pfeifer Antal. — Pacher Donát. — Dr. Petz Gedeon 3 frtot. —



Randveg Mihály. — Sebül Salamon. — Dl

György. - h Kálmán. — I)r. Vari R.

Wolff Béla. — Dr. Zoltvány Irén.

Elfizetés 1890-re: Budapesti gyakorló fogyinn. pótlásul

*Hajdu-Böszörmt'uyi ref. ltvmiu. Lcsei áll. freáliskola pótlásul 1 frt*

*Lanipel Róbert. — r:'Marossy Sándor. — *Popp Benjámin. — Szanios-i;

örm. kath. gymn. — ^Szombat helyi fögymn. — Seakolczai gyinn. igazg, —
Somogyi-könyvtár. — 1890-re : *Békési ov. ref. gyinn. — B<

bányai kir. fögymn. — Beszterczebányai ev. gyinn. — Budapesti orsz.

izraelita tanítóképz intézet. — Budapesti L ker. paedagogium. — Ba

gyinn. igazg. — Csiksomlyói róm. kath. fögymn. igazg. — Debreczeni ev.

un. — Debreczen város föreáltanodája. — Egri Kath. fögymn. — 1

városi r. kath. fóürvmu. — *Eperjusi kir. kath.

iskola. — Eperjesi ev. coUeginm. — Gyri szt.-benedekrei baz. — Gye*

ev. r« •ynlafehérvári r. kath. fögymn. — (ierohl & <

Hajdúnánási ref. gymn. — HoMhá/y János apátkanonok. — Hon
Viktor c2 példányra. — Jászberényi fgym. igazg. — ,1 ászóvári kön}

Kaposvári áll. fögymn. — I)r. Kóltai Virgil. — Kiskunhalasi ref.

ethelyi kir. kath. gymn. — Kassai m. kir. freáliskola,

onképstf kor. — ilj. Klein Mór. — Kunazentmiklósi ref. lévre.

-Késmárki ev. lyceum.— "Kalocsai érs, fögymn. — Lévai kegy. rendi fög

nézi áll. fögymn. — Dr. Lergütporor Pál (Feldkirob in Vorarlb

Meztúri ref. gymn. — Miskolczi i*ef fögymn! az I. félévre. — Munkácsi

fögymn. —
• Nagykanizsai kath. lö^yinu. — *Nagykikiodai nagygyum. —

j kallói áll, reáliskola. — Nagyszalontai gymnasium. — Nagyenyedi Betblen-

ola. — Nagyszombati érseki fögymn. — ^'Pannonhalmi apátság. — JodoUui

gymn. tanári könyvtár. — Pápai ref. fiskolai könyvtár. — Pancsovai

gymn. — Pécsi róm. kath. fogym. — Pozsonysaentgyrgyi gymnasium. —
Pápai szentbenedekreudi székház. — Pfeifer Ferdinánd 3 példányra. — Pauker

Dániel. — Rimaszombati egyes, prot. iögynmasium. - Rozsnyói ev. fögymn. —
Sátoraljaújhelyi gymn. könyvtár. — *Soproni nedekrendi székház. —
Szászvárosi ev. ref. Kuun tanoda. — Szentesi városi fgymnasium. —
Somogyi-könyvtár. — Szatmári ev. ref. gymn. — Székelyudvarhelyi állán

freáliskola. — Selmeczbánvai kir. kath. zékelyndvarhelj .

collegiuin. — Sepsiszentgyörgyi Szék ely-]\ fik ó collegium. — Szabadkai fögymn.

az I. félévre. — Szilágysomlyói r. kath. gymnasium. — Székesfehérvári freál

-

tanoda. — Székelyudvarhelyi róm. kath. fgym. — Schvarz Károly. — Szolnoki

állami tógynin. — Székesfehérvári kath. fögyinnasium. — Tróczányi Bertalati

Trsztenai kir. kath. gymn. — Temesvári freáltan. — Veszprémi róm. kath.

mn. — Zilahi ev. ref. fögymn, — Zirczi apátsági könyvtár.

Pótkötetért 1890-re: Beöthy Zsolt. — Esztergomi reálisk. — tlr. Fraknói

Vilmos, — Fekete József. — Holdházi János. — Hajdúnánási ref. algyinu. —
Lcsei kir. fögymn. — Máxa Ferencz ^ példányért. — Moravcsik Géza. —
Pfeifer Ferdinánd 3 példányért. — Szatmári ev. ref. gymu. — Székesfehérvári

freáltanoda. — Szabadkai fgymnasium. — Zirczi apátság. — 189 l-re ;

Dr. Biedl Frigyes. — Steuer János. — Dr. Takáts Sándor.

Oklevélért; Gaál Mózes. — dr. Katona Fajos. — Woltí Béla.

Kelt Budapesten, 1891 febr. 21-én. Cserhalmi Sarnw,
a budapesti philologiai társ. pénztárnoka.

L, >.,

A *-gal jelöltek a pót kötetért is fizettek.
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FIGYELMEZTETÉS.
Tisztelettel kéretn a hátralékod tagtársakat éb az elfiaetket,

hogy a múlt övi hátralékaikat április hó folyamán szíveskedje-

nek megküldeni. Azok, a kik meg nem küldik tagy halasztást

nem kérnek, május elején ismét postai megbízással fognak ter-

hfeltetpf. Cserhalmi Samu.

TARTALOM.

Rupp Kornél, Ovidius és Gyöngyösi, 361. 1.

Szilassi Móricz, Thukydides 411. 1.

Id. Szinnyei József, Simái Krintói', Ml. 1.

Sebestyén Gyula, Anjoukori nyomok a nagymihályi Kartlyonok mu lat-

tatóiról, jjMS. 1.

HAZAI IRODALOM. Mátray L., Fazekas Ludas Matyija, Sebestyén

Gynla, 422. 1. — Dávid- Némethy, Latin-magyar szótár, Bédlss Jusztin,

425. l. — Holzweissig-Í'ecz Vilmos, Latin gyakorlókönyv, Prnzslnszky

János, 432. 1. — Tóth György, Latin olvasókönyv, Bartal Antal, 434. 1.

PHII.OLOGIAI PROGRAMMOK 1890. 1. Incze B., A római curiák

szervezete, Némethy G., 438. L — 2. Mészáros F„ Demostbenes, Vari Rezs,

439, 1. __ 3, Sehmidt Attila, Latin nyelv a reáliskolában, — 4. Burián J.,

Liviu^ Phraseologiája, — ós 5. Bódiss Jusztin, A latin nyelv tanítása a

III. osztályban, Tóth Kálmán, 440. 1. — ti. Kovács D., Herodotos a vallás-

erkölcsi nevelésben, Böszörményi J., 445. 1. — 7. Hábn Ad., Schiller Teli-

jérl — és 8. (Üirtner H.. A német polgári dráma eredete. Heinrich G. f

1. —. 9. Majoros L, Az írásjelek használata, — és 10. Perényi Ad., I

kis leczk- lvtanból, Balassa József, 4V8. 1. — 11. Barla

Magyar írod. történet áttekintése, Kelemen Béla, 451. 1. — 12. Ricütóí L.,

Ohateaubriaud, Haraszti Gyula, 452. 1.

Télfy Iván, Hellén irodalom és hellén nyelvtanítás, 454. 1.

VEGYESEK. Télfy Iván Mohács-fordítása. — A Faust-dráma eladá-

sai. — Kout Iguácz újabb tankönyvei. — Lessing mint plagiator. — A bude-

íini monda, 470. 1. — Ábel hagyatékáról. — Télfy Iván az újgörög ág

ról. — Otfried forrásai. — Kuryalus és Lukretia. 474-. 1.
—

i vadász, í'ord. Griesbach Ágost. — Könyvészet.

NYÍLT TÉR. Kalmár Elek, Szerelemhesyi Tivadar, B6
: kozatai.
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OVIDIUS ÉS GYÖNGYÖSI.

A szerelmes történetek két dalolóját állítom párhuzamba,

kiket századok választanak ugyan el egymástól, de a kikben annyi

a közös vonás, oly megegyez még életöknek is egy-egy epizódja,

oly sajátságosan találkozó erkölcsi felfogásuk, hogy ha az utóbb

született nem utánozta volna is munkáiban az elbbit, még
életökre vonatkozó közös megegyezésük is párhuzamba volna

állítható.

Ovidius és Gyöngyösi ez a két költ. Az egyik Sulmóban, a

másik Magyarország egy eddig ismeretlen helyén látott napvilágot.

Udvari poéta mind a kett. Ovidius egy világot bíró, hatal-

mas római császár kegyeltje, lantjával kedvre deríti urának lelkét,

érzéki versekben megénekli a kéjelg Kóma bneit, a császári udvar

rejtett titkainak ismerje, dalba foglalja a frivol kéjek jelentségét,

nektárt ürít a lakománál, megírja a szerelem gyönyörségét,*)

azután kegyvesztetté lesz. Számzetésének keserségében a költé-

szet marad egyedüli vigasztalása.

Sorsa titokzatos, bizonyos homály ereszkedik tetteire, melyek-

nek áldozatul esik. Csak kesergésébl tudjuk meg, min szerencsét-

lennek érzi magát a Fekete tenger mellett, hogy a hatalmas csá-

szárt bántotta meg, — de az okról, mely t a császári udvar kényel-

mébl szenvedésének e helyére hozta, hallgat. Talán azért, mert

nem akarta Augustus lelkében a múltnak emlékét felújítani, vagy

talán azért, mert bne mindenki eltt úgy is ismeretes volt.

Élete csupa remény maradt, bizalom, hogy visszanyeri a csá-

szár kegyét, s vele a szabadságot, újra visszatérhet Pontus vad lakói

közül a szelíd, kellemes éghajlatú Rómába, honnan talán a véletlen

*) Saepe tepent alii iuvenes, ego semper airtavi,

Et si quid faciam, nunc quoque quaeris, — amo.

Rem. Am. I. 6.

Phüologlai Közlöny. XV. 4. 24
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átkos közbenjátszása folytán kellett eltávoznia, hisz oly epedve, bá-

natosan sóhajt fel Pontusi leveleiben

:

Cur aliquid vidi cur noxia luinina feci ?

!

Az a légkör, melyben Ovidius élt, éppen a legalkalmasabb volt arra,

hogy ma még a császár kegyeltje legyen, holnap pedig egy új,

rideg föld felé vitorlázzék, hogy ideje legyen elmélkedni a mulan-

dóságról !

Ma még ünnepelt, szeretettl s hízelgésektöl körülrajongott

költ, — holnap már csak számzött ! . . .

Ez volt a költ sorsa, így sztték élete szálait a Párkák

!

Gyöngyösi Istvánt is udvari emberré tette sorsa. Ovidius hely-

zete csak en miniatré az övé. Korán került Wesselényi Ferencz

nádorhoz, már akkor, mikor az mint füleki várkapitány özvegység-

ben élte napjait. Az ügyes, tollforgató ember bizonyára ép oly ked-

ves volt Wesselényi eltt, mint Ovidius Augustusnál. Ott sokan

sütkéreztek a császári kegy napsugaraiban, Gyöngyösi egyedül él-

vezte a kapitány összes grátiáit. Mikor azután ez a Murányvárával

annak bájos úrnjének is kezéhez jut : már két részrl volt kegyelt.

Talán a szép úrn jobban is kitüntette bizalmával, talán kissé job-

ban elhalmozta kegyeivel a poétát, mint a mennyiben csupán az

ember részesült volna?

!

S hogy a költ maga is iparkodott a családot magának meg-

nyerni és lekötelezni, bizonyítja az is, hogy Wesselényi és Széchy

Mária szerelmének és egybekelésének regényes történetét egy nagy

terjedelm költeménynyel örökítette meg, melyben bven kijut a

tömjénezés mind a két fszereplnek. S annyi bizonyos, hogy e köl-

teményével, a « Murányi Vénus»-sal a család figyelmét és érdekl-

dését nagy mérvben fölkeltette maga iránt; különösen jól eshetett

a szeszélyes és hiú, kalandvágyó Széchy Máriának az a sok tömjén,

a melyet a költ oly pazarul osztogat számára.

Alighanem itt keresend csírája azon bizalmas viszonynak,

mely a költt szorosan fzte úrnje sorsához. Gyöngyösi nem is

volt háládatlan annak kitüntet kegyeiért, és ragaszkodásának az

által is világos jelét adá, hogy ámbár számos alkalma lett volna

tehetsegeit más pályán is érvényesíteni, mindamellett megmaradt

titkárnak még Wesselényinek 1667-ben történt halála után is az

özvegy úrn mellett.

Azonban itt töltött napjai sem voltak minden keserség nél-
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kül. A kedvez szerencse nyomában buján szokott felburjánozni a

kaján irigység szelleme. Az udvari népség irigy szemmel nézte

Gyöngyösi kényelmes helyzetét és mindent kieszelt annak megron-

tására, úgyannyira, hogy végre maga Széchy Mária is hitelt adott

a koholmányoknak s a kegyvesztett komornyikot 1668-ban balog-

vári kapitánynak nevezvén ki, eltávolította udvarából.*)

E pontban találkozik Gyöngyösi élete Ovidiuséval legjobban.

Mind a két udvari ember számzetésbe kerül. Ovidius számzetése

okául is sokfélét emlegetnek. Augustus a «szerelem mesterségérl •

írt verseit adta számzetése okául, de valósággal nem az volt,

mert a költ azokat tíz évvel számzetése eltt adta volt ki. Sido*

niu8 Apollinaris vélekedett elször úgy, hogy Ovidius Augustus

mostohaleányát szerette Corinna név alatt. De ez a vélemény is

valótlan. Valóbbszinti, hogy Júliát találta valamely udvari ember

karjai között, — a mi kitudódván, pusztulnia kellett.

Akár ez, akár amaz a vélemény igaz, nagyon valószinti, hogy

udvari cselszövénynek esett áldozatul, épógy mint századokkal ké-

sbb utánzója, Gyöngyösi.

Gyöngyösire is, mint Ovidiusra a tomii — nagyon leveröleg

hatott a balogvári számkivetés, mert azt tartotta, hogy önz fon-

dorlatoknak esett áldozatul. Mind a kett bízik a jövben s a köl-

tészetben keres es talál vigasztalást, — és megenyhülnek. Gyöngyö-

sire azonban felderül a várva várt szabadulás napja, Ovidiust csak

a halál mentette ki számzetésébl.

Mind a kett a szerelem költje. Ovidius a szerelem dicsíté-

sére adja magát, — neki nem kellenek a háborúk. A szeret szívek

örömét és fájdalmát foglalja szép versekbe. Akár Corinnához intéz-

vék azok, akár máshoz, mindenikben ott ég az epedés, a szilaj

jókedv, az ifjúi könnyelmség, az akadályokat nevet cseng hang,

a szerelem rózsái, Venus és Ámor, a nymphák, kik szerelmes tan-

szókat járnak körülötte, a költi dicsség, mely koronát fon hom-

lokára, a hárfa hangja, mely dalait kiséri, a jókedv mulatók,

az ifjú jóbarátok, kiknek ajkairól a szerelem dicsítésének hym-

nusa árad.

Korholja a hajnalt, hogy id eltt kiemelkedve az óceánból

~) Magyar Helikon. Gyöngyösi István élete. 17. 1.

24*
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«a piruló keleten kinyitotta bíboros ajtóit s rózsásszínü termét, hogy

szétverje a csillagtábort*; l
) csodálja a szeret szíveket, a kik a

szív édességének ezerféle változatát találják ki; majd az ó-kor h-
seinek szerelmeit veszi daloló ajakára, felidézve a sírjaikban nyug-

vók emlékét, szerelmes szavakat adva azok szájába, a kiknek emlé-

két a mythos köde takarja, s a kik csak regékben élnek a szerelmes

párok ajkán. Csupa panasz, csupa szenvedély, epedés az egész!

A szerelem rábeszél képessége és találékonysága ezer formában

variálódik a hsi levelekben, melyek tele vannak a mythologia min-

den istenével s hsével, a nymphák és dryadok, a faunok és 6Ílva-

nok s a bérezi lakók különféle alakjaival.

S els sorban ezek ragadták meg Gyöngyösi lelkét akkor, mi-

kor hajlamot érezve magában a költészet iránt, szárnypróbálgatásait

kezdette. Költnk, — miként közhivataloskodása s költi mködése
igazolja — kell iskolai oktatásban részesült s a latin nyelv és iro-

dalom terén nagy jártasságra tett szert. Olvasgatta a klasszikusokat

s köztük különösen Ovidiust kedvelhette meg, ki vele sok tekintet-

ben rokon lélek volt. Klasszikus olvasmányok ébresztették föl

benne a szunnyadó geniust s Ovidius múzsája csábíthatta az els

kísérletekre.

Költi tehetségét nem eredeti alkotásokkal teszi próbára, ha-

nem fordítani kezd 8 a fordítandó darabokat éppen kedvencz köl-

tje müvei közül választja. Valószínleg minden további czól nélkül

csupán kedvtelésbl fordította le a neki tulajdonított három heroi-

dát,2
) hogy saját erejét vagy tán nyelvünk alkalmas voltát próbára^

tegye. Munkája sikerével egészben véve meg lehetett elégedve, a

ilyen kezdet után bátran folytathatta volna, mégis, mintha kedvéi

vesztette volna, hosszú idre leteszi a tollat, sem kedvencz költjé-

bl nem fordít, sem eredetit, önállót nem ír.
8
)

*) V. Ö. Met. n. 112—115.

.... Ecce vigil rutilo patefecit ab ortu

Purpureas Aurora fores et plena rosarum

Atria. Diffugiunt stellae, quarum agmina cogit

Lucifer, etc.

*) Az elst Paris írja Helénának, a másodikban ez adja válaszát a.

csábítónak, a harmadikat a hü Pénelopé küldi ismeretlen tengereken bolygó

férje, Ulysses után. <

8
) Nagy Sándor: Gyöngyösi fordításai, Phil. Közi. 1884.
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E fordítgatások és a a Murányi Yénus» megírásának idejére

«snek az költi tanulmányai.

Murány várának elfoglalása, Wesselényi és Szécby Mária

egybekelése után megvolt benne az elhatározás, hogy e szerelem árán

végbez vitt eseménynek emlékét, mint akkor szokás volt, versekben

megörökíti. Az akkor mindenki eltt ismeretes történeti dolog em-

lékét megfelel búséggel fentartani az utókor számára, eltökéllett

szándéka volt. De nem akart száraz krónikát adni, mint Tinódi.

Valami újat, élvezetest, tetszetst kellett belé vegyíteni, a mi egy-

részrl az újság ingerével basson, másfell a szereplk egyéniségének •

is kedvezzen.

Murány várának bevétele tulajdonképpen két szerelmes szív

története. Hogyan ismerkedett meg egymással a két különböz po-

litikai párton lev szerelmes, mily küzdelmeken mentek keresztül,

a szerelem mily leleményességére volt szükségük, hogy egymáséi

lehessenek, s végre mily kedvez 8 szerencsés fordulattal végzdik

szerelmi históriájuk, — ez a «Murányi Vénus» alapeszméje.

Hadviselés ez, melyben az ellenfelek szeretik egymást, nem
hódítanak, hanem meghódolnak, mert szívok kölcsönös lánggal ég

egymás iránt. Komoly tárgy, a melyben mégis a szerelem viszi a

fszerepet.

Mária szerelme nélkül Wesselényi hiába lenne jó katona, bá-

tor harczos, kiváló hadvezér: a vár daczolt volna kitartásával!

S a költnek, a ki az esemény e hseinek egy szép költemény-

nyel, szerelmi történetük históriájával akar kedveskedni, eszébe

jut a segít gondolat : az kedves klasszikus költje, a kivel elbb
már annyit foglalkozott, nem írt-e hasonló dolgokat? Vagy Jason

nem Medea szerelmének segítségével szerzi-e meg a hozzáférhe-

tetlenek tartott aranygyapját? A Metamorphosis, Heroidák, Amo-
rum libri nincsenek-e tele a szebbnél szebb szerelmes történetek-

kel ? Hát nem tanulta ezeket kiváló szorgalommal, nem odaadó

szeretettel csüngött Ovidiuson éppen e szerelmes történetekben

nyilatkozó szép lyrai részletekért?

S ez megkönnyíti feladata megoldását. Leírja a megtörtént

eseményeket, történeti hség jellemzi írását, — de a száraz ese-

ményt élvezetessé teszi az Ovidiustól ellesett szép szerelmes törté-

netekkel való kiszínezés közbeszövése, lyrai ömlengések s festi le-

írások által. S költészetének, múzsájának édes szavával élvezetet

szerez mindazoknak, kik korának ez eseményét ismerik, s nevét
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egyszerre a lyrikus költök közé jegyzi a közvéleményben nyilvánuld

lelkesedés.

Gyöngyösi alapjában véve nem alkotó tehetség. Munkáiban

az inventionak, compositionak, az alakító képességnek semmi nyoma.

t határozottan Ovidius tanulmányozása tette költvé. Urának ud-

varában lévén, ismerte a murányi vár megvételének történetét, az &

korában történt ez, meg magától a hstl is hallhatott részleteket.

a megtörténtet költi színezéssel adja. Eltte volt mindaz, amit

Ovidiusból tanult. A Metamorphosis számtalan ilyen szerelmi tör-

ténetet beszél el, csakhogy ott mindent az istenek határoznak &

intéznek el.

A murányi eseménynek az istenek beleegyezésével történ végbe-

menése is Ovidius utánzása. Yenus és Mars mit keresnének külön-

ben egy magyar történeti eseményben ? Ez a költi kiszínezése a
dolognak, e nélkül az csak száraz krónika volna, — ez pedig a,

Metamorphosis históriáinak utánzása.

Gyöngyösi különben — bár ismerte a klasszikusok mindeni-

két — maga is elárulja, hogy csak Ovidius volt kedves költje.

Nem reflectálva egyes munkáinak elszavaiban elforduló számta-

lan ovidiusi idézetére, elég figyelemmel kísérnünk a müveiben el-

forduló mythosi példákat, melyek egytl-egyig az Ovidius által

megénekelt történetekbl valók.

Irásközben önkénytelenül is tolla alá tolakodtak a reminis-

centiák, s az Ovidiusból vett szép gondolatok, a melyeket néhol

majdnem szóról szóra, másutt, s legtöbb helyen tartalomban átültet

magyar versekbe.

Ugyanazokat a hasonlatokat, mythosi példákat egy müvében

is többször említi, — de azért többi munkáiban is gyakran szerepel-

teti ugyanazokat.*)

Legfeltnbben a «Murányi Vénus»-ban jelentkezik a hatás,,

melyet Gyöngyösire Ovidius gyakorolt. Nem képes magát Ovidius

*) Hogy csak Pdris és Heléna históriáját említsem, Gyöngyösinél a

következ helyeken fordul el: MV. III. 134. Kern. J. L 12. 14. 15. I. III.

62. I. IV. 17. I. IV. 39. I. V. 7. H. V. 27. II. VI. 33. Cupido 1. 100, Cup.

IH. 2. Byblis és Cmmus pedig: MV. II. 57. K. I. 43. LE. VL 12; II. VI.

40. Cup. ín. 93. I. 62. Charikl. 39. Palinódia : 4, 11. Thisbe és Pipamus

:

K. II. VI. 35; K. I. V. 15. 16; II. V. 22. II. VIII. 17. Palinódia 2. stb.

így Denwphon és Phyllis, Alcyones és Galathea, Theseus és Ariadné, Jason

és Medea etc.
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költészete, eszmeköre, tárgya alál kivonni, lépten-nyomon követi

t akaratlanul is. A mythologiai alakok, az ókor hsei az korában

is minta-alakok ; az hseinek (Wesselényi és Széchy M.) tetteit a

mythosi istenek intézik s juttatják diadalra. Hasonlataiban a ma-

gyar vitézeket a magyar szerelmeseket ó-kori vitézekkel és szerel-

mesekkel állítja párhuzamba.*)

Mihelyt lelkét valami megragadja, vagy oly ponthoz ér el-

beszélésében, mely párhuzamba állítható : a mythologia s az ókori

hsök elmaradhatatlanok. Ovidius hasonlatai, metaphorái, képletei,

figurái szerepelnek az költeményeiben. Magától csak igen keveset

tud mondani, csak az ó-kor és annak jelesei azok, kiket követend

példának lát ; csak a mythos rejtélyes istenei szhetik az események

szálait, melyekben a szereplk közönyös, hideg alakok, mert elhatá-

rozásukra, cselekvéseikre Olympus istenei, Venus ós Ámor birnak

befolyással.

Azonban nemcsak a « Murányi Venus »-ban, mint els önálló,

eredeti mvében vannak nagy számmal ovidiusi reminiscentiák —
mint alább látni fogjuk — hanem minden munkájában, még a

vallásos tárgyú *Rózsakoszorút» sem véve ki. « Kemény Janos»-ában

ugyan nem döntenek a hs sorsa fölött az istenek, de azért a Me-

tamorphosis ismert alakjai csak úgy hemzsegnek benne, mint a

• Palinodia»-ban s a ^Csalárd Cwpido»-ban, mely utóbbinak egész

harmadik könyve nem más, mint a Metamorphosis hatodik könyvé-

nek a 425. verstl végig majdnem szószerint való fordítása.

Gyöngyösi különben könnyen túlteszi magát ezen. Közbe-

közbe maga is mond egy-egy szép hasonlatot, s maga is el-el elmél-

kedik valami fölött, s az olvasó nem veszi tle rossz néven e kevés

eredetiséget. Mert ha tekintetbe vesszük, hogy nála az események

feldolgozásában a mvészi alkotás, st még az egyes részek között

a kapcsolat is hiányzik, mert az események nála csak egymás mellé

vannak sorolva, minden egybefüggós nélkül, a helyett, hogy egymás-

ból folynának ; továbbá, ha figyelembe vesszük gyakori és önkényes

kitéréseit, melyek az események folyását gyakran huzamosan meg-

szakítják, s hosszú mythologiai idézeteit, — csak száraz eseményt

kapunk, mely alig különbözik a krónikától.

Lássuk azonban, miként ékesítette fel Ovidius hatása alatt a

*) tArnaz magyar Hektor vélle Vadászi Pál» MV. III. 91. stb. «Mig

Kemény Hectorank lehetett közöttük ». Kern. II. 46.
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száraz eseményeket, s részben honnét vette a költi díszt alkotásai-

hoz, s azoknak mely részeiben nyilvánul a tomii számzött ragyogó

költészetének nyoma legjobban.

A « Murányi Vénusi-nak már Elljáró Beszédében nyomát

találjuk az átvételnek ott, a hol a Hír lakását írja le. Gyöngyösi

szokott bbeszédsége nem hiányzik ott, hol a magyar verssorok-

nak alexandrinekké való kiegészítésére van szükség.

Gyöngyösi így rajzolja a Hír lakását

:

A mely tágasság van az ég s a föld között

Lakására a Hir ide felköltözött,

Semmi rejtekében úgy nem tekergzött,

Kit a Hir nem tudott s reá nem feddzött.

Kinyílt ablak s ajtó, háza épületi

Melyekkel világos minden rész szegleti.

Éjjel nappal nyitva, bé sem rekeszteti,

Hol mi dolgok esnek, onnét fulelgeti.

Szabad jövés menés van itt mindeneknek,

Zsibongnak nyelvei sok féle népeknek,

Mint mikor rajzása indul a méneknek
Vagy a könny szellk erdkön sietnek.

Különb különb újság s dolgok hirdettetnek,

Igaz hir hamissal egyben kevertetnek,

Ehhez többet adnak, attól elvétetnek,

Falun s városonként sokfele sietnek.

Honnan elmúlandó öröm gyakran árad,

Néha haszontalan búban a f fárad

:

Mert nincs úgy a dolog amint a hir támad

:

Aholott nedvest mond, ott gyakorta szárad.

Újsággal n a hir s azzal gyarapodik;

Valamerre megyén, bvül s szaporodik;

Gyors szárnyon jár, siet, nemcsak nyomakodik;
Kin sok örül s vigad, sok meg szomorkodik.*)

Ovidius a hir lakását így írja le :

rbe locus medio est inter terrasque fretumque.

Caelestesque plagas, triplicis confinia mundi

;

Unde quod est unquam, quamvis regionibus absit:

Inspicitur, penetratque cavas vox omnis ad auree.

*) MV. Eljáró Beszéd 19—25. V. ö. még Kemény J. IL n 1—3.
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Fáma tenet, summaque dómom sibi légit in arcé

Innumerosque aditus ao mile foramina tectis

Addidit et nullis inclusit limina portis.

Noote dieque patet, tota est ex tere sonanti,

Tota fremit, vocesque refert, iteratque quod audit

Nulla quieB intus, nullaque silentia parte.

Nec tamen est clamor, sed parvae murmura vocis,

Qualia de pelagi, siquis procul audiat uudis

Esse solent

veniunt leve vulgus euntque

Mixtaque cum veris passim commenta vagantur,

Müia rumorum, confusaque verba volutant.

Equibus hi vacuas implent sermonibus aures,

Hi narrata ferunt alio, mensuraque ficti

Crescit et auditis aliquid novus adicit anctor. 1
)

Mint az idézet mutatja, igen kevés a változtatás, melyet

Gyöngyösi tett a Metamorphosis szövegén. Munkája e részén két-

ségbevonhatatlan a fordítás jellege.

Ugyanezt mondhatjuk Cupido nyilainak leírásáról is, a hol

három versszakba öntve mondja el azt, a mit Ovidius négy sorba

foglalt. A nyilak kétfélesége Ovidiusó, Gyöngyösi is átveszi azt a

következ sorokban :

Kétféle nyilakat tart periig ezekben,

Eülömb külömb er vagyon mindenekben.

Szerelem gerjesztést öntött némelyekben,

Amazok utalást nemznek a szivekben.

Az els zománcos, aranynyal fényesült

Hathatós fényitl sok sziv is sebesült.

Ostobábbra másik; álomra terhesült,

Melynek az hegye is tompa, nem élesült.

A kiben szerelmet akar indítani,

Az aranyáét szokta arra fordítani,

Ha kit penig ettl el akar hajtani,

Az ónas nyilakkal szokta azt sújtani.*)

Ovidius sokkal egyszerbben írja le Ámor nyilait

:

Eque Bagittifera prompsit duo tela pharetra

Diversorum operum; fogat hoc, faoit illud amorem.

*) Metam. XII. 39—58.

) Murányi Vónus I. 157—160.
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Quo facit* hamatura est et cuspide fulget acuta

:

Quod fugát, obtusum est et habét sub harundine plumbum. 1

)

E feltn, csaknem fordításszerti egyezéseken kívül Gyöngyösi

müveiben számtalan egyez részeket találunk, melyek Ovidiuséival

közösek. Ha nem egyes leírások részleteit, vagy eszmék lánczola-

tát találjuk is meg, — de mindenesetre oly vonásokat, melyek alap-

ján az ovidiusi hatás kétségbevonhatatlan.

A Demophon és Phyllis történetében2
) a Heroidák II. levelére

s a Rem. Ámor. 55. stb. soraira ismerünk.

Demophon csak szállást kér vala Phyllisnél,

Maga Phyllis többször nem is látta ennél;

Oly kellemetessé lön mégis kedvénél,

Hogy feljebb becsülte tet mindenénél.

Nemcsak várát, hanem magát mindenével,

Osi gyjteményes gazdag erejével,

Szép birodalmának hosszával s szélivel

Vendégének adá igaz szerelmével.

Gyöngyösi nagyon szereti a Metamorphosis egyes alakjait 8 a

kikkel rokonszenvez, munkáiban több helyen felemlíti nevöket.

így a Phyllis története is kedves tárgya, mert az említett helyen

kivül máshol is említi:

Sirni látnád Phyllist itt Ariadnával,

Demophon s Thezeus hitek hagyásával.8
)

De nem ok itt Kemény, nem lévén hirével,

Azmint hazudoztak szolgái nevével,

Mint az Demophoon nem játszott hitével,

St reá sem gondolt talám elméjével.*)

Vagy továbbá

:

Amint a derék ut viszen az erdben,

Árva Phyllist látni ottan legelsben,

Keserves orczája borúit rut folyhben.

Síró szemei is merültek essben.

Mond : Múlt az egy holnap : Demophoon hol vagy ?

Adott szavaidban kételkedésem nagy.

') Met, I. 468—472.
55

) Mur. V. I. 108-110.
3
) Kemény János. I. V. 47.

4
> U. o. 48.
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Gyj meg hited szerint, álnokul el ne hagyj,

Gyj meg, szánd éltemet, az halálra ne adj.

Vagyon selyem póráz, van tr is kezében.

Nagy eltökélletség látszik személyében,

Ha Demophoonnak csalatik hitében,

Siralmas vég leszen kedves életében. 1

)

Elijede Kemény a kés látásával

Phyllis, Didó, Thisbe, Phaedra példájával

Vélvén, hogy ez is úgy cselekszik magával,

Mint azok életek elfogyatásával.*)

a Csalárd Cupidóban pedig

:

A gonosz Eupidó munkái ezek is

O vala gyilkosa gyenge Phyllisnek is

A kiket ronta vannak egyebek is stb.
8
)

Ovidius e szerelmes történetet a Heroidák második levelében

mondja el. Demophoon ugyanis a trójai háború után visszaindul-

ván hazájába, a szélvész dühétl Thracia partjaira vettetett. Phyllis,

Lycurgus és Crustumena leánya, az idben Thracia fejedelemnje

t házába kegyesen befogadá, s nemcsak kiváló vendégszeretetet

tanúsított iránta, hanem még tapasztalt jeles tulajdonaiért hségé-

vel s szeret szívével is megajándékozta. Ez okból Demophoon egy

darabig Phyllisnél idzött. Meghallván azután Mnestheus halálát,

ki Theseusnak Athénébl való elzetóse után a trónt elfoglalá, föl-

gerjedt benne az uralkodásvágj7
; Phyllisnek azonban C9ak annyit

mondott, hogy dolgainak elintézése végett szándékozik hónába rán-

dulni, esküvel ígérvén, hogy egy hó leforgása alatt kedveséhez visz-

szatér. Kijavított hajóin tehát Athénébe evezett : ámde a megígért

visszatérésrl tudni sem akar. Négy hó multával Phyllis a heroidák

második levelét írá neki, melyben kéri, hogy megemlékezvén a jó-

téteményekrl, ne szegje meg adott esküjót, mert ellenkez eset-

ben a megsértett szerelmet önmagán erszakos halállal boszulja

meg. E levélben sóhajt fel kesern Phyllis :

Hospita, Demophoon, tua te Rhodopeia Phyllis

Ultra promissum tempus abesse queror.

M Kemény J. II VI. 28—31.
2
) U. o. H. VI. 46.

3
) Cupido I. 64.
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Tempóra si numeres, bene quae numeramus amanteK,

Non venit ante sunm nostra quserela diem;

Spes quoque lenta fit, tarde, quaee credita laedunt,

Credimus : invita nunc ei amaute nocent.

Saepe, videns ventos coelo pelagoque faventes,

Ipsa mihi dixi: Si valet ille, venit.

Dic mini, quid feci, nisi non sapienter amavi?

Crimine te potui demeruisse meo.

Unum in me scelus est, quod te, scelerate, recepi,

Sed scelus hoc meríti pondus et instar habét. 1
)

Ugyancsak e tárgyról röviden máshol is tesz említést, a mihez

a, •Kemény János t-ban lev részlet els versszaka2
) hasonló:

Qusere, novem cur isse vias dicatur; et audi

Depositis silvas Phyllida flesse comis. 8
)

a máshol

:

Perfide Demophoon, surdas clamabat ad undas

:

Buptaque singultu verba dolentis erant etc.*)

Gyöngyösinél is a Palinodiában

:

ítélhettem azt is: Phyllis siránkozik,

A kedves Démofon hogy tle változik,

Sok esküvésében annak csalatkozik,

Azért megemészt búra bocsátkozik.5
)

Ily kedves tárgya mind a két költnek Byblis és Caunus sze-

relme. Gyöngyösi elszóra « Murányi Vénus» azon részében mondja

el e történetet, mikor Wesselényi aggodalmát rajzolja a fölött, hogy

miként közeledjék Széchy Máriához. S ez az aggodalom, mely

Wesselényire van alkalmazva, a Byblis aggodalma a Caunushoz

irandó levélbe kezdéskor. S Gyöngyösi e jelenetnél jónak látta el-

mondani Byblis szerelmét

:

Gyenge Byblis esvén Kaunus szerelmében

Fzte titkos tüzét sokáig szivében

Majd megepedt volna immár nagy hevében,

Mégis mind titkolta magános tüzében.

x
) Heroid. II.

2
) Kemény J. II. VI. $

8
) Artis Amat. III. 39.

*) Bemed. Ámor. 596.
e
) Palinódia 3 versszak.
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Személyében néha mint tz pirosodott,

Néha, mint félig holt, meg elhalványodott.

Szemérem s szerelem benne viaskodott,

Egyik a másikkal bajt vitt s tusakodott.

Ama szive tüzét vélle titkoltatta,

Hogy ezt kijelentse e szorgalmaztatta.

Egyik a másikat sokáig forgatta,

Szerelme meggyzvén, ám megmtamtatta.

Izzadott, pirult, félt változott színében,

De nem volt egyebet mit tenni szivében,

Pennát foga végre reszket kezében,

Megirá szándékát titkos levelében.1
)

A mennyit ir annyit óhajt bús szivében,

Pennája hol megáll, hol jár a kezében,

Eltörli azt, a mit kezdett volt elsben,

Mást ir. Az sem tetszik. Sokat szakaszt félben.8
)

Ez utolsó szak már Wesselényirl szól. Hogy ennek helyzetét

megfelelen vázolja, elmondja Byblis szerelmét, a ki hasonlókép

tett a Caunushoz küldött levél megírásakor. Aggódik, remél, tollat

fog, ír, javít, törül, s szivében ugyanazon érzelem lángja ég Széchy

Mária iránt, mely Byblis lelkét Gaunus iránt eltölté, mint azt &

Metamorphosisban olvassuk

:

Byblis in exemplo est, ut áment concess a puellte

:

. . . Illa quidem primo nullos intelligit i gnes . . .

.

Paullatim deciinat amor: visuraque fratrem

Culta venit, nimiumque cupit formosa videri.3
)

. . . Dextra tenet ferrum, vacaam tenet altéra ceram,

Incipü et dubitat : seribit, damnatque tabella*

;

Et notat et delet: mutat, culpatque probatque.

Inque vicém sumptas ponit, positasque resumit.

Quid velit ignorat ; quidquid factura videtur

Displicet, in vultu est audacia mixta pudori.*)

Wesselényi sem tudja, kivel küldje el levelét Széchy Máriának,

s a véletlen segít rajta. Akad egy megijedt ficzkó, a kit pénzzel rá-

vesz a vállalatra s az a viaszszal bevont levélkét (akárcsak Byblisét)

átadni igéri a murányi Venusnak. Ezt Ovidius is igy írja

:

*) MV. II. 57-60.
a
) MV. II. 64.

8
) Met. IX. 455—62.

4
) Met. IX. 522—27.
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Cera maniim, summusque in margine versus adhaesit.

.... Deque suis unum famulis pudibunda vocavit

Et pavidum «fer has, fidissime, nostroi —
Dixit et adiecit longo post tempore •fratri».

1

)

8 e szomorú történet, Byblis könnyei, Gyöngyösi többi mun-

kájából sem hiányzanak. 3
)

Wesselényi levele pedig a Heroidák XVI. levelének másolata,

éppen azé, a kire Wesselényi hivatkozik is benne (MV. II. 79.),

Parisé Helénához.

Paris czélja : Helénában titkos szerelmet gerjeszteni s t min-

den áron a maga részére megnyerni iparkodik. S hogy czélját el-

érhesse, levelében mindazt egybeftizi, a mi egy nkebel megveszte-

getésére leginkább alkalmas : dicséri Heléna csodaszép alakját, hir-

neves nemzetségét, jól tudván, hogy a dicsvájayó hölgyeknél efélekkel

leginkább boldogulhatni, s Ígérvén, hogy öt nül veszi, szökésre

csábítja, biztosítván t, hogy Trója erejével tle minden veszélyt

elháríthat.

Wesselényi is ismeretlenül szeret Széchy Máriába. füleki

kapitány, kire az ellenpárton lev várak visszafoglalása bízatott.

Czélját úgy reméli elérni, ha a vár asszonyának szivét megnyeri.

Nem ismeri választottját, de tudja róla, hogy szép, hatalmas, büszke

és hiú. Mint Paris Helénánál, ugy is Széchy Máriánál levéllel

próbál szerencsét. Ugyanazon eszközöket használja fel is írásá-

ban, mint az ó-kor hse. Wesselényi Gyöngyösinél csakugyan egy

modern Paris, a ki Helénája kezével egy új birtok urává akar lenni.

S Gyöngyösi ügyesen használja fel a Heroidák e levelét.

Nézzük Gyöngyösi es Ovidius hsét s velk a hasonlóságot a

ót levél között.

Wesselényi így ír Széchy Máriához

:

Megbocsáss: már tovább nem birom tüzeniét,

Megvallom eltted titkos szerelmemet,

Ki érted annyira elbirta szivemet,

Hogy, ha nem szánsz, veszély követi fejemet.8
)

Ovidius ékesebben szólaltatja meg a trójai királyfit

:

x
) Metam. IX. 565—69.

y
l Kern. I. 43. II. VI. 12. II. VII. 40. Cupido III. 93. Charikl. 39.

€up. I. 62. Palinódia 4. 11.

3
) MV. II. 69.
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Hanc tibi Priamides mitto, Ledaea, salutem

;

Quse tribui sola te mihi dante potes.

Eloquar? an flammae non est opus indice nóta,

Et plus, quam vellem, iam meus extat amor?

Sed male dissimulo, quis enim celaverit ignem,

Lumine, qui semper proditur ipse suo!

Si tamen expectas, vocem quoque rebus nt addam

;

Uror : habét animi nnntia verba mei. 1

)

Wesselényi így ír tovább :

Nem is gyönyörködl, tudom, gyötrelmemben,

Mordul sem tekintesz, tudom, levelemben.

Csak azon is óh mint vidulok szivemben,

Levelemet veszed ha édes kezedben.

Melybl szivem olyan reménséget vészen,

Hogy ki Írásomban becsületet tészen,

Annál személyem is megvetett nem lészen,

Jövend dolgom is lesz nála jó részen.8
)

Ovidiusnál

:

Parce, precor, fasso; nec vultu csetera duro

Perlege, sed formae convenienter tuae.

Iamdudum gratum est, quod epistola nostra recepta

Spem facit, hoc recipi me quoque posse modo.8
)

Gyöngyösi igy folytatja tovább Wesselényi levelét

:

Legyen ez úgy, a mint Cupido tégedet

Nékem igért, hozzám mutasd jó kedvedet,

Hamarább vöttelek szivembe tégedet,

Hogysem szemlélhettem kegyes személyedet. 4
)

Ovidiusnál

:

Quse ráta sint mihi, nec te frustra promiserit opto,

Hoc mihi quít* suasit, mater Amoris, iter.
:
')

Továbbá

:

Ante tuos animo vidi, quam lumine, vultu

Prima fit vultus nuntia fáma tui.*
5

)

Gyöngyösinél

:

*) Her. XVI. 1— 10.

») MV. II. 71—72.
8
) Her. XVI. 11— 14.

*) MV. II. 73.

6
) Her. XVI. 15—16.

«) u. o. 37—38.
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Ugy értsd indulatját penig dolgaimnak,

Minap ereszkedvén kevéssé álomnak,

Hántani állapotját özvegyi voltomnak,

Nagy világossága történek házamnak.

Két felé tekintek, Cupidót ott látom,

Felvont ija eltt magam félre rántom

Monda: ne félj, ezzel életed nem bántom.

Meglve); a sebet még most is jajgatom.

A nyila mint szállá sebesen szivemben,

Azzal együtt menten te tnél elmémben

Einlódván azolta bels szerelemben,

Éjjel-nappal mind csak te forogsz szivemben. 1

)

Ovidiu8nál

:

Te vigilans oculis, animo te nocte videbam;

Lumina cum'placido victa sopore iacent.

Quid facies prsesens, quae nondum visa plaoebas?

Ardebam
;
quamvis hinc procul ignis erat.1

)

Mint látjuk, az egész levelezés a beroidák utánzása. Széchy

Mária Heléna helyzetében van, bár a körülmények reá nézve ked-

vezbbek, mint a világ legszebb asszonyára nézve voltak. Paris és

Heléna szerelmi története igen kedves Gyöngyösi eltt, s nem is

mulasztja el, hogy azt adott alkalmakkor bele ne szje eseményei

ékességei közé. Nem elégszik meg azzal, hogy Wesselényivel a

Széchy Máriához irt levélben elmondatja, mennyire szereti t isme-

retlenül is, hogy a hír megelzte szépségét, hogy t birni vágyik

;

hogy mennyire ég, eped érte, «mint Paris ama szép Léda leányáért*,

hogy gyógyítsa meg szivének s bús elméjének sebeit, — hanem az

egész szerelmes történetet is részletesen elbeszéli, mint azt a követ-

kez részben látjuk

:

Midn tetejére az Ida hegyének

Juno, Pallas, Venus leereszkedének,

Hogy ott Ítéletet e végre tennének,

A szép arany alma jutna melyikének.

E vala feltéve : a szebbiké légyen,

Köztök ítéletet, melyrl Paris tegyen.

Megállanak azért a pázsiton négyen,

Várván Paris voksát ki fejére mégyen.

1
) MV. II. 7fJ—79.

2
)
Her. XVI. 99—102.
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Juno gazdagsággal Parist édesgeti,

Bölcs tudományt igór Pallas s hitegeti,

Szép Léda leányát Venus emlegeti,

Ha lesz a nyertes (mond) azt ölelgeti.

Megveti a többit; e tetszik kedvének,

Az almát itéli benne személyének,

Azonban erei hevülni kezdenek,

Gerjed benne lángja szerelem tüzének.

Nyughatatlankodik, s kél a tengerekre,

Nem hajt gyors habokat forgató szelekre,

Bátran veti fejét minden veszélyekre,

Csakhogy Helénának éljenek kedvekre.

Megigérte Venus, van jó reménségben,

Minthogy a szerelem bölcs a mesterségben

Módot talál végre az ismeretségben,

Végzé vele dolgát titkos szövetségben. 1
)

Mert a gyors gályára hamar felülteté,

Keng vitorláit szélnek ereszteté.

Magát vélle együtt Trójában viteté

Mint Venus Ígérte, kedven ölelgeté.

Te lehetetlennek mondtad volna ezt is,

Kémitvén mint engem szerelmes Parist is,

Amint hogy miatta ismert sok veszélyt is,

De szeretvén mézül vette a mérget is.
a
)

Szavaiban kétes nem lehetek annak,

Kinek hségérl sok jeleim vannak,

Az igaz szeretök mint Syrén nem csalnak,

Mérget méz szin alatt a bal szivek adnak.

Végezett dolgunkhoz tle valami kell,

Tekélletességén. tudom nem múlik el,

Adott szavaimtól én is nem állok el,

Az szerencse dolga, miképpen viszen fel.
8
)

A mennyire lehetett, Gyöngyösi hü maradt mintájához.

Eszmemenete, kifejezései olyanok, mint Ovidius következ le-

írásának:

Tresque simul Divae, Venus et cum Faliadé Juno

Graminibus teneros imposuere pedes.

') MV. in. 134-140.
2
)
MV. in. 142—143.

3
)
U. o. 146—147.

Philologiai Közlöny. XV. 4. 25
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Obstupui, gelidusque comas erexerat horror

:

Cum mihi, Pone metum, nuutius alee ait.

Arbiter es formae: certamina siste Dearum;

Vincére quae forma digna sit una duas.

Neve recusareni, verbis Jovis imperat : et se

Protinus setheria tollit in astra via.
1
)

Dulce Venus risit, Nec te, Pari, mnnera tangant:

Utraque suspensi plena timoris, ait.

Nos dabimus qnod ames, et pulchrae filia Ledae

Ibit in amplexus, pulchrior ipsa, tuos.

Dixit: et ex wquo donis formaque probata,

Victorem coelo retulit illa pedem.*)

Te vigilans oculis, animo te nocte videbam.

Lumina cum placido victa sopore iacent.

Quid facies praesens, qua? nondum visa placebas?

Ardebam ;
quamvis hinc procul ignis erat.

Nec potui debere mihi spem longius istam,

Caerulaea peterem quin mea vota via.
3
)

Ut vidi, obstupui
;
praecordiaque intima sensi

Attonitus curis intumuisse novis.

His similes vultus, quantum reminiscor, habebat,

Venit in arbitrium cum Cytherea meum.
Si tu venisses pariter certamen in illud

;

In dubiiun Veneris pálma futura fit.

Magna quidem de te rumor praeconia fecit,

Nullaque de facie nescia terra tua est

;

Nec tibi par usquam Phrygia, nec solis ab ortu

Inter formosas altéra nomen habét.

Crede sed hoc nobis : minor est tua glória ver

:

Famaque de forma psene maligna tua est.

Plus hic invenio, quam quod promiserit illa

:

Et tua matéria glória victa sua est.
4
)

Ezt a történetet Gyöngyösi több helyen is ismétli. így mikor

a Lónyai leányokról szól, így rajzolja ket

:

Három istenasszonyt látnál itt rendében,

Hamikor tekéntnél ezek seregében

;

Mint mikor Parisnak az Ida hegyében.

Junó, Pallás, Venus jöttek elejében.5
)

l
) Her. XVI. 65—72.

a
) ü. o. 83—88.

3) xj. 0> 98—103.
4
)
U. o. 133—146.

6
) Kemény J. I. I. 12
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Ha sok kincscsel Junó Parist hitegette,

Elmés tudománynyal Pallas édesgette,

Heléna szerelmét Vénus Ígérgette

Hogy az arany alma tartatnék érette.

Ez három nymphának nézd el nemességét,

Találod ezekben amazok bségét;

Értékét Júnónak Pallas eszességet,

Helénát ajánló Vénusnak szépségét. 1

)

Midn az id felhasználásának szükségességérl ír •Kemény
Jánoskában, ismét megemlékezik e két szeret szívrl

:

Az ttd a munka segít mestere

Minden szerencsének: Paris is úgy nyere,

Hogy kezdett dolgában resten nem hevére,

Szép Heléna mellett míg ágyat nem vére.*)

De nemcsak Gyöngyösi szereti Paris és Heléna történetét,

hanem Ovidius is, a ki szintén több helyen közbeszövi e szerelmes

históriát.8)

Azonban az ovidiusi szerelmes történeteknek más példái is

gyakran elfordulnak Gyöngyösinél. Ilyenek : Thisbe és Pyramus,

Theseus és Ariadné, Jason és Medea, Ulysses és Pénelopé, Hero és

Leander, Venus és Adonis, Didó és Aeneas stb., úgy a mint a « Sze-

relmek könyvében » csoportosítva vannak. «Kemény János t-ban

több oly helyet találunk, melyekben e neveket csoportosítva

látjuk ; pl.

Továbbá egy kevéssé Ariadna óhajt,

Átkozza Theseust, hogyha vissza nem hajt,

Küszködik szivével, tart azzal ers bajt,

Ha meg nem jön, készít ez is halálos jajt.

Hányja hozzá való igaz szeretetét,

Véle sok szükségben jó cselekedetét,

A Minotaurustúl mint menté életét,

Csalá mindazáltal, megmásolá hitét.
4
)

A Heroidák tizedik levele szerint u. i., melyet Ariadné ír The-

l
) K. J. 14. 15.

8
) U. o. I. IH. 62. V. ö. még. I. IV. 17. I. IV. 39. I. V. 7. II. VI.

33. Cupido I. 100. U. o. III. 2.

3
)
Ámor. II. 18. Ars Amat. I. 685—90. Rem. Ámor. 65. Met. XII.

5—10.
4
)
Kemény J. II. VI. 31. 32.
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seusnak, ez csak Ariadné segélyével térhet vissza Minotaurus meg-

ölése után a labyrinthusból, 8 ezért Ariadnét, a ki t megszereti,

magával viszi hazájába. Naxosba érvén, a mély álomban szenderg

Ariadnét Bacchus intésére a szigeten hagyta. Fölébredvén a hölgy,

s magát elhagyatva látván, ezen levél szerkesztéséhez fogott, mely-

ben Theseus keményszívsége ellen kikel, s a jótettek feledöjének

bélyegzi t; végre hosszas panaszai után érzékenyen kéri, térne

vissza hajójával érette.

Gyöngyösi e történetet hasonlatképen a «Murányi Vénuszban

is felhasználja, Széchy Mária eped, izgatott várakozását rajzolván i

az érkez Wesselényire

:

Ott mint Ariadné a Theseust várta,

Mikor éjjel nappal tenger partját járta,

Honnét j szerelme, óhajtva vigyázta,

S kevés óráit is ezernek számlálta. 1

)

Érdekes a következ versszak, mely az elbbiek folytatása.

Itt Oenone és Paris említtetnek. Ez ismét a heroidák ötödik levelé-

nek reflexiója. Miután Paris Helénát, Menelaus feleségét, mint az

ítélet jutalmául a hölgyek legszebbikét elragadta s magával Trójába

vitte, Oenone, egy nympha, kit Paris pásztor ifjú korában megsze-

retett s nül is vett, a kivel az arany alma fölött való versenygésig

boldog házasságban élt, errl értesülvén, levelet ír hozzá— a heroi-

dák ötödikét, — melyben panaszok közt szemére veti htlenségét s

tanácsolja neki, hogy Helénát adja vissza a görögöknek, t pedig

fogadja ismét vissza. Ezért mondja Gyöngyösi

:

Ezek ellenében jobb felül fordulván,

Oenone kesereg gyakorta jajdulván,

Szép Parist óhajtja, mellle elhulván,

Annak szereteti Helénára gyúlván. 8
)

Pyramus és Tisbe históriáját pedig már önkénytelenül is

hozzácsatolja az elbbi két történethez, s azt röviden el is mondjar

úgy mint a mythologiából tudjuk

:

Beljebb az erdnek sötét árnyékában

Búskodik Pyramus egy nagy fa aljában,

Ereszti végtére trét ágyékában

Tulajdon vérének borul biborában.

J
) MV. III. 205. V. ö. még Kemény J. I. V. 47.

*) Kemény J. II. VI. 33.
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Annak szerelmese, Thisbe Í6 oda jár,

De szép Pyramusát halva találja már,

Reméllett örömét éri keserves kár,

Eletéhez is több virradást nem vár;

Hanem csókot adván elesett testének,

Felemeli véres torit édesének,

Jajgatási között akasztja mellyenek,

Általüti magát s véget ad éltének. 1
)

S ez a Thisbe van Keménynek Annától kapott gyrjébe is bevésve,

melynek más részében Ariadnénak Theseus után bánkódó alakja

látható.

Érdekes a jegykend leírása is, melyet Lónyai Anna
küld Keménynek. Tyrusi szövetbl készült, melynek négy szeg-

lete mythologiai alakokkal van kivarrva. Az egyik szegletén

Diana látható, a mint öt a nymphái társaságában való für-

dése közben A etalon meglepi, a kit ezért büntetésül szarvassá

változtat. E jelenet a Metamorphosis III. könyvének 156—205.

verseiben van elbeszélve. A másik szegletében Apolló s Daphne,

a harmadikon Jupiter, amint bikává változva Inót, Agenor leá-

nyát elrabolja, s a negyediken Adonis szomorú végzete van kihi-

mezve. 3
) Mindegyik jelenet a Metamorphosisból való, st maga az

eszme is, a mennyiben ennek hatodik könyvében hasonló dolog for-

dul el. A maeoniai Arachné szomorú esetének története ez, a ki a

szövés mesterségében oly mvészi jártasságra tett szert, hogy an-

nak megbámulására sokszor elhagyák szlhegyeiket a Tmolusz, s

habjaikat a Pactolos nymphái. Elbizakodottságában azonban Pallas-

sal kél versenyre. A munka megkezddik. Itt ie tyrusi üstben fzött

bársony szövetik alig észrevehet finomságú árnyalatokkal. Minde-

nik szövet régi történeteket fest le.

Pallas a kekropsi vár mellé Mars hatalmát 8 a tartomány el-

nevezése feletti régi vitát festi. Tizenkét isten s köztök Jupiter ma-

gas királyi székeken komoly fenségben ülnek. Mindenik isten képe

megismerhetvé van téve. Jupiter királyi termet. A tenger istene

áll s hosszú háromágú szigonyával egy meredek ksziklát megüt-

vén, abból tüstént egy tengert áraszt, bizonyítandó, hogy a város

t illeti.

*) Kern. n. VI. 34. 37.

8
) Kemény J. I. V. 19—28.
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A szövet négy csúcséba négy versenyt sz, melyek kis ábrázo-

lások ugyan, de színeikkel nagyon szembetnk. Az els csúcson a

thrákiai Bbodope és Haemos jelennek meg, most jéghegyek, hajdan

oly emberek, kik a magasságbeli istenek neveit tulajdonították ma-

guknak. A második csúcs a Pygmeusok anyjának szomorú sorsát

mutatja, kit Junó egy versenyben legyzvén, daruvá változtatott.

Antigonét is lefesti, ki egykor a nagy Jupiter feleségével mert ver-

senyezni, végre az utolsó csúcson a gyermekeitl megfosztott Kiny-

rast mutatja, ki a templom lépcsit, a maga leányai tagjait ölelvén,

a kövön fekve sírni látszik.

Arachne a bika által megcsalt Európa képét szövi, azt is

lefesti mesterségesen, hogy Aszteria a sassal küzködik, Léda a

hattyuszárnyak alatt fekszik, Jupiter Satyrus képében Nycteissel

enyeleg, s hogy ugyanaz a tyrysi Alkmenét mint Amphitryon, Da-

náét mint aranyes, Asopist mint tz, Mnemozünét mint pásztor

s Deiost mint tarka sárkány elcsábította stb. 1
)

Hogy ez eszme csakugyan Ovidiusból való s annak mintájára

készült, Gyöngyösibl is kitetszik, mert a szövet rajzának leírását be-

fejezve, a következket mondja, a mibl nem is nagy mesterség

kitalálni a Metamorphosisra való vonatkozást

:

Virágok sok neme keríti ezeket.

Mesterséges munka osztja leveleket,

Minerva ha miveU ezeknél szebbeket,

Mikor Arachndval próbálták ezeket.
9
)

s ez a versszak a metamorphosisi elbeszélés végéhez is ill, hol ezek

mondatnak :

Ultima pars telae, tenui circumdata limbo,

Nexilibus flores bederis habét intertextos.*)

vagyis hogy a szövet széleit repkényekkel vegyest virágkoszorúk

veszik körül, épen úgy, mint a költnk leírása szerint Lónyai Anna
jegykendjét.

A két szöveten nem ugyanazon alakok rajza látható ugyan,

de hogy azért a Lónyai Anna kendjébe rajzolt jelenetekhez az

eszmét ez a történet adta Gyöngyösinek, a mondottakból két-

ségtelen.

x
) Az itt leírt s összehasonlítás végett elmondott részt a Met. VI.

könyvének 10—125. verseibl fordításban közlöm.
2
)
Kemény J. I. V. 27.

3
) Metam. VI. 127—128.
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Érdekes az is, hogy a vadászó Kemény kutyáinak leírása s

részben nevei is az Ovidius által mondottak után vannak csoporto-

sítva. Mikor Actseon Dianát fürdés közben meglátja s ezért az

istenn t szarvassá változtatja, saját kutyái tépik szét a szarvassá

lett Actaeont. Ovidius e jelenetnél megnevezi a kutyákat és egy-

szersmind pár szóval megemlíti tulajdonságaikat is, hogy pl. hova

való származásúak, szaglásukat, kiváló elnyeiket stb.

Igaz ugyan, hogy e két leírás bizonyos tekintetben külöm-

böz, mert hiszen Kemény, a magyar fúr, nem adhatja ugyanazon

görög neveket kutyáinak, melyekkel Actseon hívta ket. Ámbár

Kemény kutyáinak nevei sem valami magyar hangzásúak. De leírá-

suk hasonlít Aetseon kutyáiéhoz.

Kemény kutyáiról Gyöngyösi a következ leírást adja. 1
) A tö-

rökországi, kövér, lompos Dervis, a nyúlz Delphin és Tigris, a

párducz-korcs Hylax és Philax, a farkasfajzatú Dorcse ós Agre, a

foltos Láciska, a moldvai fürge Kurta, a szuszogó és róka által meg-

harapott Drómás, a török Tauz, a daruszín Mopsus s az ordas

Korydon, a szálkás Hárpia, a kopár Szárcsa, babos Leopárd, a fehér

Hattyú, fekete Csóka.

Acteon kutyáit Ovidiusnál így találjuk rajzolva. 2
) «Mig így

kételkedik (t. i. Actseon), meglátják t a kutyák s legelször Melam-

pus 9
) s az éles szaglású Ichnobates, amaz krétai, ez spártai faj,

adnak jelt ugatásokkal. A jeladásra szélnél sebesebben oda rohan-

nak a többiek is. Az arkadiai Pamphagus, Dorceus, Oribazus, a de-

rék Nebrophonos, a haragos Theronnal és Lelapssal ; a gyorslábú

Pterelas, az éles szaglású Arge, a minap vadkan által megsebesített

Hylaeus, a farkasnemzetsóg Napé, a nyájrz Poemenis, a két

kölyke által kisórt Harpya, a sicyoni nyúlánk Ladon, Dromas,

Canace, Sticte, Tigris ós Jlce, a fehér Leucon, a fekete Asbolus, az

ers Lacon, a gyors Aéllo, Thous, a könny Lycisce testvérjével

Cypriussal, a tarka Harpolos, Melaneus s a bozontos Lachne:

.Labros és Agriodos, mindketten dictaei atyától s spártai anyától

származottak, az élesszavú Hylactor, sok egyebekkel együtt, melye-

ket hosszas volna megnevezni.

*) Kemény J. I. II. 36—52.
f
) Metamorph. III. 205—225 magyar fordítása a könnyebb össze-

hasonlítás kedvéért.
8

) Mi Hollónak nevezhetnék.
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Az egész sereg prédát szomjuzva fut utána hegyen-völgyön,

járt és járatlan helyeken.* 1
)

Ez a három név azonban : Tigris, Dromas és Liciska két-

ségbevonhatatlanná teszi, hogy Gyöngyösi ebben a leírásban is

szerfölött ragaszkodott Ovidius szövegéhez, mert e három név egye-

zése a két költnél egyáltalában nem lehet a véletlen játéka.

Gyöngyösi ez után dolgozott s csak annyit használt fel, a

mennyi tárgya kikerekítéséhez szükségesnek látszott eltte.

Mára * Csalárd Cupido »-ban 2
) Diana vadászkutyái között

a Metamorphosis most leírt kutyái közül a következket találjuk :

Labros, Harpalos, Alce, Napé, Tigris, Melampus, Dromas, Hárpia,

Pharon, Lyciska, Hiale, Hilactor, Leucon — 8 három újat : Figalia,

Thalia és Tacskó neveket.

S ez biztossá teszi azon állításunkat, hogy Gyöngyösi még
ezekben is Ovidius-utánzó.

Szép az Echó eredetének s Nárcisz szerelmének leírása, melyet

Gyöngyösi több helyen felemlít. A « Murányi Venus» harmadik

énekében Wesselényi szájába adja e történetet :

*) Dum dubitat, videre canes : primusque Melampus,

Ichnobatesque sagax latratu signa dedere,

Gnosius Ichnobates, Spartana geute Melampus,

Inde ruunt alii rapida velocius aura,

Pamphagus, Dorceus et Oribasus ; Arcades omnes

:

Nebrophonosque valens et trux cum Laelape Theron

Et pedibus Pterelas et naribus utilis Agre,

Hylaeusque fero nuper percussus ab apró,

Deque lupo concepta Napé, pecudesque secuta

Poemeuis et natis comitata Hárpia duobus,

Et substricta gerens Sicyonius ilia Ladon

:

Et Dromas, et Canace Sticteque et Tigris et Alce,

Et nive is Leucon et villis Asbolus atris,

Praevalidusque Lacon, et cursu fortis Aéllo,

P^t Thous et Cyprio velox cum fratre Lydsce:

Et nigrain medio frontem distinctus ab albo

Harpalos et Melaneus, hirsutaque corpore Lachne

:

Et patre Dicti^o sed matre Laconide nati,

Labros et Agríodos et acuta* vocis Hylactor

:

Quosque referre mora est. Ea túrba cupidine praedae

Per rupes scopulosque, audituque carentia saxa,

Qua via difncilis, quaque est via nulla, feruntur.

Metam. ül. 206—228.

*) V. ö. Cupido II. 56—83. versszakait, melyeket nagy terjedelmeiknél
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Ezt penig az Echó cselekedte velem:

Mert t is viselte néha a szerelem,

Minthogy az dolga vala veszedelem,

Várná, hogy engem is rómitne félelem.

Volt e seregébl régen a nympháknak,

Kik sztiz Dianával erdkön vadásznak,

Akkor is mestere volt a csácsogásnak,

Esett szerelmében végre Narcissusnak.

Mely igen maga hitt lévén szépségében,

Megutálja Echot, nem veszi kedvében,

Kin megháborodik s bút nevel szivében,

Megemészti magát végre keservében.

Teste nedvessége búval elszárada,

Csontjaiból pedig kszikla forrada,

Nyughatatlan szava, amint volt marada.

Nyelveskedésének vége nem szakada.

Völgyek között történt volt elváltozása,

Ottan vagyon most is szaporább lakása,

Kinek végezdik békével szóllása,

Hogy ettl ne lenne visszacsapatása.

Minthogy szerencsétlen volt szerelmében,

Másoknak már irigy jó szerencséjében,

De bár üvöltsön ö az hegyek völgyében,

Csak én asszonykámnak maradjak kedvében. 1
)

Ovidius a következleg beszéli el e történetet :
2
) «Midn Echó Nar-

<5ist asr erdben út nélkül látja járni, szerelembe esik vele. Tit-

kon követi nyomdokait s mennél tovább követi t, annál inkább

lángol szerelme, mint a fáklya végén a kénk, ha láng ér hozzája.

Oh hányszor akarja t nyájas szókkal megszólítani s kérésével szí-

vót lágyítani : de természete nem engedi, hogy elkezdje beszédét

;

hanem annál készségesebben figyelmez a hangokra, melyeket ismé-

telni lehet.

»

A Metamorphosisban innét kezdd további részt, az echós

verset tKemény János »-ban találjuk. Ott u. i. az Echó megjelenik

fogva alkalmatlan volna szorul szóra idézni. Mindenesetre e kicsiség is jel-

lemz Gyöngyösi poezisára nézve, s igaz az, hogy minden ékesítésnél,

ha valaminek kiszínezésérl van szó, csak Ovidiushoz fordul.

l
) MV. III. 105—111.

*) Metam. III. 370—369.
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a búsongó Keménynek s köztük a következ szépen s ügyesen kike-

rekített párbeszéd foly

:

Mond : Narcissus heve nemde most is fáraszt,

S eltávozásával uj siralmat áraszt,

Azt keserged? avagy adván jajos választ,

Azt 6zánod hogy engem sok veszély íáxaszt? (Echó) Azt.

Szánhatd is azt méltán, mert kénom szünetlen,

Szerencse balkeze forgat kéméletlen,

A kénozó tatár nem szán mert kegyetlen,

Szive engesztelhetetlen. (Echó) Telhetetlen.

Igenis, azt tudom, mert* tülem sokat kér,

Akinek gzétül szédelg fejem sér,

Ha el nem készitem, mondja több kinra vér,

S igy szabad világot zárt napon nem ér. (Echó) Ér.

Vajha érne ! és szád igazat mondana,

Hogy innét valaki engem megoldana,

Azért nyelvem téged örökké áldana,

De ki volna az, ki megváltana? (Echó) Anna.

Nincsen is egyébrl csak róla reménység,

Nyomoruságimban hogy volna segitség,

De minthogy utalást okoz a szegénység,

Talán benne is megalutt az hsóy. (Echó) Ég.

Nem kétlem azt, tudom, mindent mivelend
Érettem, valami tle lehetend,

De szivének sebe mely nagyra gylend,
Hogy halálos leszen iélerul. (Echó) Élend.

Ha él is, nyavalyás és nehéz gondokkal,

írtam vala néki az elmúlt napokkal;

Tudom, rakva szive aggasztó gondokkal,

Mint annyi tövises gazokkal. (Echó) Azokkal.

Reménlem, ha postám kezéhez vihette,

írásom azokban eddig enyhítette.

De félek, s nagy gondban vagyok is érette,

Hogy lett levelemnek eltétette. (Echó) Vette.

Bár vette is, de a posta késn járván,

Mig hirét nem hallom, van szivemre zárván

Sok ezer gondokkal terheltetett marván:
Hogy értsem mint vagyon, alig várván. (Echó) Árván.

Bizony árván, minthogy elvesztette társát,

Melytul keservesen érzi elválását,
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S újítván, mint Byblis, könyvei forrását,

Talám most is teszi sírását. (Echó) írását.

Azt bús szivem régen várta s emlegette,

De még eddig kedvét vele nem tölthette.

St arra is, az mely levelemet vette,

ügy látom, válaszát felejtette. (Echó) Tette.

Ha tette s vehetem, méltó örvendenem,

Kedves Írásának, azt csókkal üllenem,

De látom-é magát valaha, istenem,

Vagy nála nélkül kell holtig sinlen^ro. (Echó), Nem.

Sok biztatásokkal ingerlesz reméllni,

A kételkedésti meg akarsz kómélni,

Hogy itt fogyjon éltem nem kell tehát félni?

Lehet Annámmal is még beszelni ? (Echó) Élni.

Ha az úgy lesz, áldlak életem végén is,

Kérlek, ily biztatást tégy Annám szivén is,

Elmegyek, már régen elhúnt a napfény is,

És nyugoszik a több rab szegény w. (Echó) Én is.
1
)

Ovidius echos verse, melynek mintájára Gyöngyösi az övét

készité, a következ

:

Forte puer, comitum seductus ab agmine fido,

Dixerat: Ecquid adest? et, Adest responderat Echó,

Hic stupet : utque aciem partes dimisit in omnes :

Voce Veni, clamat magna. Vocat illa vocantem.

Respicit : et nullo rursus veniente, Quid inquit,

Me fugis ? et totidem, quot dixit, verba recepit.

Perstat ; et alternae deceptus imagine vocis

;

Huc coeamus, ait: nullique libentius nnquam
Responsura sono, Coéamus, retulit Echó

:

lile fugit: fugiensque, Manus complexibus aufer,

Ante ait emoriar, quam tát tibi copia nostri.
%

Retulit illa, nihil, nisi, Sit tibi copia nostri?*)

Indoluit: qnotiesque puer miserabilis, Eheu.

Dixerat ; hsec resonis iterabat vocibus, Eheu.*)

. . Verba locus : dictoque Vale, Vale inquit et Echó.4
)

Az egyezés itt nem a tartalomra, hanem az alakra vonatko-

*) Kemény J. II. VI. 1—17.
a

) Metam. III. 379—393.
8
) ü. o. 495—96.

4
) ü. o. 501.
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zik, a melyet GyÖDgyöai talán sokkal ügyesebben is felhasznál, mint

Ovidius.

Az echós versek divata éppen Ovidius nyomán a XV. és XVI.

századbeli olasz költknél nagyon elterjedt volt. Csinos, tetszets

alakban sztték be a költk az echó szerepeltetését verseikbe, s in-

kább a nyelvkezelés könnységére valló játék kedveért, mint szük-

ségbl. 8 a mi az echós versek használatának szépségét teszi, — az

Echó válasza az, a mely míg egyrészrl a szép rímelés kedveért tör-

ténik, — de másfell nagyon talpraesett is, a mennyiben az Echó

válasza csak egy-egy rím, a mely mégis sokat mondó, mint Gyön-

gyösinél látjuk a Kemény János beszélgetésében.

Szerepelteti az echót Zrínyi is, s éppen úgy, mint Gyön-

gyösi, — nem lehetetlen, hogy az echónak ilyetén használata

Gyöngyösinél éppen Zrínyi nyomán történik, a kinek müvét

ismerhette.

A • Murányi Venus» feltn egyezései között még a szerelem

és vitézség párhuzamba állítása *) van hátra. Gyöngyösi itt is alkal-

mat vesz magának egy kis ovidiusi reminiscentiára.

Az egyezés kedvez volt Gyöngyösire nézve. Az hse is sze-

relmes, a ki katona, hadvezér s emellett özvegységben éli vitézi nap-

jait, melyeknek egyhangúságát az utóbbi idben a murányi Vénus

szépségének híre zavarja meg. Wesselényi inkább katona, mint öm-

leng szerelmes 8 éppen hadvezéri functiója közben esik a szerelem

sötét veremébe. Wesselényi még java korbeli férfi, jeles hadvezér is

s csak szerelme árán jut mégis a várnak és Széchy Máriának

birtokába.

Midn tehát Gyöngyösi elbeszélésének eme részéhez ért,

eszébe jutott a « Szerelmek könyvének » az a része, melyben a sze-

relem ós vitézség párhuzamba van állítva, 8 mert Gyöngyösi histó-

riájánál nem állt Ovidiusnak e mondása: «turpe senex miles, turpe

senilis amor», — bátran átvette az ugyanott elmondott szép része-

ket a szerelmes vitézekrl a következ sorokban :

Két hasonló dolog : szereleni, vitézség,

Kiket egyaránt ér niind jó, niind nehézség,

Vénus és Mars között van régi szövetség,

A miként tanitott errl a régiség.

A vitézek dolga s a szerelmeseké

Egyenl, oly ezé, amint a másiké,

*) Murányi Vénus III. X— 19.
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A mely id teszi a vitézt erssé,

A szerelmest azon teheti kedvessé.

A vitézek dolga sok földeket járni,

Kétes reménséggel szerencséjét várni,

A puha életet kedvétl elzárni,

Est, havat, záport egyaránt próbálni.

Kétes szerencséje a szerelmesnek is,

Sokat fárad s visel hosszú utakat is,

El szokta múlatni a lágy ágyakat is,

Ismer sok hideget s forró napokat is.

Vigyáz leseire a vitéz, strázsát áll,

Alom szemeire éjjel is ritkán száll,

Kivánt próbájára ha mi módot talál,

Siet, meg sem tartja sem veszély, sem halál.

Nehéz ugyan várni a szerelmeseknek,

A szerént a próbales vitézeknek,

De az id szabván módját mindeneknek,

Annak rendi ellen ezek sem mehetnek.

Állani az id ellen ha lehetne,

Akármi is végben könnyebben mehetne,

Tüzérl szerelmes hamarébb tehetne,

Vitézi próba is elébb készülhetne.

Az a «régisóg», melyre Gyöngyösi hivatkozik, nem egyéb,

mint a « Szerelmek könyvének » kilenczedik elégiája, hol is a szere-

lem és vitézség igy van párhuzamba állitva :

Miiitat omnis amans et habét sua castra Cupido

:

Attice, crede mihi, militat omnis amans.

Quse bello est habilis, Veneri quoque convenit, tetas

Turpe senex miles, turpe senilis amor.

Quos petiere duces annos in milite forti.

Hos petit in socio bella puella toro,

Pervigilant ambo : terra requiescit uterque,

Hle fores dominae servat at ille ducis.

Militis officium longa est via, mit te puellam :

Strenuus exempto fine, sequetur amans.

Ibit in adversos montes, duplicataque nimbo

Flumina: congestas exteret ille nives.

Nec freta pressurus tumidus causabitur Eurós :

Aptave verrendis sidera quaeret aquis.

Quis, nisi vei miles, vei amans et frigora noctis,

Et denso missas perferet imbre nives ?

Mittitur infestos altér speculator in hostes

:

In rivale oculos altér, ut hoste, tenet.
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lile graves urbes, hic durse limen amicae

Obsidet: hic portás frangit, at ille fores.

Ssepe soporato6 invadere profuit hostes

:

Caedere et armata vulgus inerme raanu.

Ssepe maritorum somnis utuntur amantes;

Et sua sopitis hostibus arma movent.

Custodum transire manus vigilumque catervas

Militis et mieeri semper amantis opus.

Mars dubius nec certa Venus ; victique resurgunt

Quosque neges unquam posse iacere, cadunt.1
)

Az idézett részletek szolgáljanak az egyezések illustrálására.

Ezekkel azonban korántsem azt akarom bizonyítani, hogy Gyöngyösi

özószerint fordít, hanem csak azt, hogy feltnen követi Ovidiust

mindabban, a miben csak követheti, ezt pedig azért teszi, hogy mun-

kájának történeti, való részleteit kiszínezze. Tud magától is sokat

és szépet mondani, s gyakran akaratlanul követi Ovidiust.

Általában nagy szeretettel használja fel a mythologiát, azt a

mythost, melyet mesterétl, Ovidiustól tanult, s a Metamorphosis

szerelmeseit alkalomadtán mind elsorolja.

így kerülnek bele munkáiba a hajnalemel Phosphorus,*)

Alcyone, Galathea és Acys, 8
) Aeneas és Lavinia,4

) Iphigenia fel-

áldozása, 5
) Ulysses és Pénelopé, 6

) Hero és Leander, 7
) Daedalus es

Icarus, 8
) Laodemia és Protesilaus,9

) Circe és Pandora, 10
) a rózsa ós

Venus, 11
) Didó és Anchises, 12

) Aeneas 18
) stb., a kiknek történeteit

élvezetesen, szépen, röviden elmondja, majd például hozva fel azo-

*) Ovid Ámor. Libr. I. El. IX.

*) Kern. I. 20.

8
) ü. o. I. III. 24. III. I. 8. II. IX. 56. V. ö. Metam. X1H. 795.

4
) Kern. I. IV. 55—60. V. ö. Met. XIV. 570.

5
)
Kemény II. II. 34. V. ö. Met. XII. 30.

ö
) ü. o. U. IV. 6. n. IX. 56. V. ö. Met. XIH. 900—905. és XIII.

5—10.
7
)
U. o. II. VII. 42. V. ö. Heroid. XIX.

8
)
MV. ni. 45. Kemény J. III. IV. 56. V. ö. Metam. VHI. 185—220.

Ars Am. II. 23.

9
)
Kemény J. Hl. V. 105. V. ö. Her. XIH.

10
) M V.HI. 190—195.

") MV. ni. 232—237. V. ö. Metam. X. 530—560 ; 730—735. Ars Am.

I. 512.
ia

) Cupido II. 143. V. ö. Met. XIV. 77.

13
) Kern. II. VI. 38. V. ö. Heriod. VII. Ámor. L. III. 38. Kern. II.

57. I. IV. 17. Cupido. I. 100.
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kat, majd sajnálkozva sorsak felett, majd lelkesen énekelve rég

letnt szerelmeikrl.

Hosszas volna mindezen történetekkel részletesen foglalkozni.

Nem fordítások ezek, nem is átvételek talán, hanem csak egyszer

megemlékezésképen kerülnek az esemény elbeszélésébe, mert nem
lendítenek rajta semmit, nem viselik magukon a fordítás jellegét,

hanem mint egyéni tulajdon, mint Ovidius tanulmányozásának

eredménye szerepelnek. A szíves olvasó, ha érdekldik e részletek

iránt, hasonlítsa össze az idézett részleteket, melyeknek bvebb fej-

tegetésébe ezúttal nem bocsátkozom, megelégedvén az egyszer

utalással, melyet kicsiny értekezésem keretében bven tárgyalni

nem találtam nagy fontosságúnak.

Gyöngyösi •Kemény János »-ában nem oly sok az ovidiusi

vonás, mint a «Murányi Vénus»-ban, mégis ennek legérdekesebb,

legszebb, legköltibb része az, melynek eszméjét Ovidiusból veszi

:

Keménynek és Lónyai Annának levelezése.

Ez pedig a Heroidák hatása alatt született meg.

A levélalak nem szokatlan a poezisben. A költ levélformában

mondja el gondolatait, eszméit, s azt valakihez intézve, mindnyájunk-

hoz szól. A levélalakú költészet kétféle : komoly, mint Horatius

levele a Pisokhoz, s ekkor didacticus irányú ; vagy lyrai, melyet

szerelmesek írnak egymásnak s akkor heroidának neveztetik.

A heroidák els használója Ovidius. ugyanis régi szerelmesek

szájába adva, saját érzelmeit teszi papirosra, melyeket kiválóan a

lyrai hang tesz érdekessé. Két távollev szerelmes epedése kínján,

félelmén, aggodalmán legjobban a levél által vél egyidre könnyí-

teni, így tesz — Ovidiusnál — Pénelopé, a ki esdve kéri fórjót,

Ulyssest, hogy mielbb térjen haza, miután Trója elpusztulása után

a késedelemre és kimaradásra többé semmi oka sincsen ; így Phyl-

lis, ki kérve kéri Demophoont, hogy térjen meg hozzá, különben

megsértett szerelmét önmagán erszakos halállal boszúlja meg;

Briseis arra kéri Achillest, hogy fogadja t vissza s ragadjon fegyvert

a trójaiak ellen ; Phsedra, Ariadné nvére, ki Hippolyt iránt gyul-

lad ég szerelemre s ugyanerre bírni törekszik ezt is ; így ír Oenone

Parisnak, Hysipyle Jasonnak, Didó Aeneasnak, Hermione Orestes-

nek, Pejanira Herculesnek, Ariadné Theseusnak, Canace Macareus-
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nak, Medea Jasonnak, Laodamia Protesilausnak, Hypermnestra

Lynceusnak, Sappho Phaonnak, Paris Helénának, Heléna Parisnak,

Leander Heronak, Hero Leandernek, Acontius Cydippának, Cy-

dippa Acontiusnak, — összesen huszonegy levélben.

Mindenikben a távollevért ég az iró, a ki szereti azt, kihez

levelét intézi ; sorsa bús, helyzete, állapota aggasztó, szívét gyöt-

relmek és fájdalom lepik el, míg a kedves vissza nem j. Mindenik-

nek teher és szomorúság az élete, nincs, a ki szívének szerelmét

megértse ; a féltés és vágyakozás megnyilatkozása ez, az epedésé

az után, a kit a végzet vagy a saját htlensége tart távol. Ugyanaz

a remeg aggódás, ugyanazok a keserves fohászok, ugyanaz a mély,

olthatatlan szerelem jellemzi valamennyit. Nincs elttök semmi
vágy, csak szerelmesöknek viszontláthatása, nem érdekli ket más,

csak kedvesöknek sorsa, melyért kínokat állnak ki a távolban. Meg-

kérdik a szellt, jön-e, a kit epedve várnak, látta-e, hoz-e hírt

felle. Az ég csillagirásából az válaszát olvassák, virágok illatában

az szerelmes szavait szívják magukba ; — üzenetet küldenek a
csermelytl, a hullámok zenéjétl, az ágon ül madár dalában, —
8 minden gondolatuk, vágyuk, érzésük egyben csoportosul : abban,

a kit szeretnek.

Nincs a szívnek olyan titkos érzése, mely nem nyerne kifeje-

zést, a természetnek annyi szépsége, melyhez szerelmesöket nem
hasonlítanák, a költészetnek oly sok ékes szava, melyet fel nem
használnának. S mindezeknek csak egy a végczólja : a végtelen sze-

relemnek kifejezést adni. S ez magából a helyzetbl folyik önkény-

telenül. Egy a bnük, egy az erényük : hogy véghetetlenül sze-

retnek.

Kemény és Lónyai Anna levelezésébl is ez tnik ki.

Mikor legjobban szeretik egymást, mikor már nagyon köze)

vannak egyesülésük boldog pillanatához, — akkor szakadnak el

egymástól. A még ki nem elégített szerelem összes lángjával égnek

egymásért, — s távol kell lenniök egymástól, nincs más mód, hogy

szerelmi epedósüknek, hségüknek, az egymástól való elszakadás

fölött érzett fájdalomnak, busongásnak kifejezést adhassanak, hogy

egymással közlekedjenek : csak a levélírás.

Gyöngyösinek szép alkalma volt munkája e részében a heroi-

dák tanulmányozásának hatását érvényesíteni.

Nem hasonlít ez a két levél a heroidák egyikéhez sem,— leg-

alább tartalomban nem, — hanem magán viseli a heroidák közös
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vonásait, meg van bennök is az a sok szépség, csín, kellem, ked-

vesség, — 8 a mi a f, a lángoló, eped szerelem, a mi a heroidákat

együttesen, közösen jellemzi.

Keménynek a tatár fogság nem mint fogság keserves, ámbár

rabélethez nem szokott egyéniségének visszatetsz, fáradalmáé és

fájdalmas, hanem keserves azért, mert Annájától szakítja el. Szomo-

rúan tekint ki tömlöcze ablakán s szemei egy árva gerliczén akad-

nak meg. Keménynek más nem is juthat eszébe, mint az, hogy e

kis madár párját keresi, azért eped, azért sorvad el. Eszébe jut az

Annája, — s levelet ír neki. Rabságában is— úgymond— Annánál

idzik az lelke, látja, a mint érte szomorkodik, kesereg az ö

szomorú sorsa fölött, s az fáj lelkének legjobban, hogy Annát az

szomorú sorsa hervasztja. Az gondolata mindig Annánál mulat,

sokat nézi tle kapott gyrjét, a melynek a kövébe vésett allegóriá-

jából reményt merít, hogy valaha egyesülnek. Csupa szerelem, csupa

édesség, csupa gyöngédség ez a levelet író fogoly vitéz, — a ki min-

denrl kész lemondani, csak kedvese oldala mellett lehessen, mert

• ha te velem leszesz, megleszen mindenem*. 1
)

Lónyai Anna küldött válaszában szintén meleg szeretetét

nyilvánítja. Eladja szerelme szülte aggodalmait; majd távolléte

miatt panaszkodik, ez által is kimutatni akarván, mennyire szinte

és változhatatlan iránta való szerelme. Ugy várta Kemény levelét,

mint a hervadt tulipán a harmat gyöngyét, mint a szomjas föld a

zápor áldását, mint a tikkadt szarvas a hs forrásvizet, mint az

éhes vad megszokott zsákmányát. Fohászok és könnyek között ol-

vassa a kedves sorokat. Fáj neki szerelmese rabsága, 8 kérdi, hogy

mikor lesz ennek vége. Öt biztatja — úgymond — Kemény a re-

ménységgel, a ki maga sem bízik ebben? «Nekem hajnalt hirdetsz,

ülsz magad éjfélben ?» A gyrben lev Ariadné s Thisbe az sorsa,

mert neki Kemény nélkül nincs öröme. Kész érette mindenét föl-

áldozni, csak vele lehessen, s szive nehéz fájdalmak alatt görúyed,

míg Kemény szabadulásának napja föl nem virrad.2)

Ez a közös sors, közös szenvedés, kölcsönös szerelem a heroi-

dák bármelyikével kiállja a versenyt, s mint ilyen, a maga nemében

a legszebb s legtöbbet ér megnyilatkozása s eredménye Gyöngyösi-

nél Ovidius hatásának.

') Kemény J. II. IV. 35-70.
a
) U. o. n. V. 7-34.

PhUologiai Ktalöny. XV. . ->ü
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Szólhatunk általánosságban Gyöngyösi müveinek azon részei-

rl is, melyekre nem foghatjuk reá sem a fordítás, sem az átvétel

jellegét, — de a melyek mégis Ovidius közvetlen hatásának köszön-

hetik létezésüket. Egyénítésrl van szó, vagyis a mi a tanulmány

eredményének megnyilatkozása ugyan, de azért az író sajátja.

Ki nem ismeri fel a háború és béke között vont párhuzamban

Ovidius szellemét ? l
) Vagy a szerelem csodálatosságának rajzában a

)

a « Szerelmek » különböz könyveinek hatását? Ezek a szép gondo-

latok, eszmék, elvek ép úgy Gyöngyösiéi, mint Ovidiusói. Csakhogy

ezek át vannak szrdve Gyöngyösi lelkén, új formában jelennek

meg, az applicatiójuk más, mint Ovidiusnál; annyira sajátjai Gyön-

gyösinek, mint a csigának a kagyló, a rózsának az illat, a kék égnek

a csillagok ragyogása.

Tanult Ovidiustól nagyon sokat. Elször is, hogy miként

kell szépen szólni, hogyan lehet egy ós ugyanazon gondolatot csinos

külsben megjeleníteni, azután, hogy közbe reflexiókat is szabad

szni, a szóban lev dolgok valamelyik kiemelked részérl hossza-

sabban írni, annak szükségességét, szépségét, káros vagy hasznos

befolyását fejtegetni, a mint teszi a pénz hasznos voltáról szólva. 8)

Tanul továbbá plasztikus leírásokat. Van reá elég példa a Meta-

morphosisban, s így írja le ennek nyomán Széchy Máriát a Wesse-

lényi levele, 4
) Lónyai Annát a Kemény levele olvasásakor 8 ugyan-

ezt a mint özvegyi voltában búslakodik. 5
) Ellesi Ovidius gondol-

kozását, s annak nyomán maga is mond sententiákat. Nem tartja

tanácsosnak az asszonyokban való bizalmat, 6
) s hosszasan fejtegeti

a szerencse állhatatlanságát s egyezését a szerelemmel. 7
)

Saját költi tehetségét azonban akkor ragyogtatja legszebben,

mikor a fecskérl vett hasonlatában 8
) Wesselényit lelkesedésében

mutatja be. Mi mindent tenne Wesselényi, ha fecske volna, — az

már egészen az lelkébl való. Piros hajnal eltt sietne úrnje ab-

lakára, kiöntött mosdóvizében megfürdenók, s addig járna háza

x

) MV. Elöljáró Beszéd 13—14.
a
) MV. H. 7—30.

3
) ü. o. II. 99—107.

4
) U. o. II. 129—133.

5
)
Kemény I. III. 23 és I. 111. 57.

6
) MV. Ili. 120—123.

7

)
U. o. III. 190—195.

8
)
M V. II. 168 8 köv.
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körül, míg egy pár szál hajára akadna. Ezzel rakná meg puha fesz

.

két, melyen teste nyugodnék s a piruló hajnallal ékes énekkel kö-

szöntné az ébredt, s addig énekelne, míg szerelmese meg nem
szánná s magához venné. Ekkor aztán saját ábrázatát venné fel, s

«mint porából phcenix új életre]menne».

A szerelem tükrében Kemény Wesselényinét merengve nézi,

mosolygva látja szerelmesót, s nem j szemére boldogító álom, mely

tarka képeket szne szerelmes lelke elé. 1
) Mint eped gyászos czellá-

jában az özvegygyó lett Lónyai Anna, 2
) mennyire elhervadtak a ró-

zsák arczárói Kemény fogsága alatt, — szépen leírja Gyöngyösi.

Nemcsak a szerelmes történetekkel színezi ki a históriai ese-

ményt, hanem szép hasonlataival, szerelmes ömlengéseivel lesz be-

hízelg ajkú, kedvelt költvé. Tud szépen szólni, mesterétl Ovi-

diustól tanulta, mint lehet a kifejezések közt válogatni, hogyan

kell festi leírásokat adni, hogyan kell a hasonlatokban ragyogtatni

a poezist.

A természeti leírásokban az els, a ki szép hasonlatokban

beszól. Ovidius hajnala a csillagokat elzi,8
) a nap els sugarai a

hegyek tetejére arany színt terjesztenek,4) s a következ hajnal vi-

lágossága az éjt elzi 6
) vagy Lucifer az éjszakát elkergetvén, a vilá-

gos nappalt ismét felriasztotta, a keleti szél megáll s nedves felhk

borítják az eget, 6) a piruló keleten kinyitotta bíboros ajtóit s rózsás

szín termét az éber hajnal ; szétfut a csillagtábor, fedezül áll még
Lucifer s a legvégsig tartja helyét7

,) Aurora az éji csillagokat el-

zi s a nap a harmatos füveket sugáríval megszárogatja8) stb. s az

éjnek s reggelnek gyönyör leírásai. 9)

Gyöngyösi is remekel az ilyen leírásokban, mint azt a követ-

kez sorok bizonyítják

:

Az id már sötét gyászát levetette,

Piros hajnalszinbeu magát öltöztette,

1

)
Kemény II. 19.

2
)
u. o. I. in. 2:*.

8
)
Met. VII. 100.

4
)
U. o. 804.

ft

) Met. VII. 8:*5.

ö
) Met. VIII. bev.

7

) Met. II. 112—115.
8
) Met. IV. 80.

8
) Metam. XV. 185—210.

26*
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Szép arany hajait rózsákkal hintette,

Reggeli szellnek fájni eresztette.

Napkeletrl magát emeli virradva,

Tekintget, s mosolyog, szeme hunyorgatva,

Mégyen a sötétség eltte szaladva,

A tengereken túl vagyon már haladva.

Felderle az ég, s szép világosság lén,

Alomhozó szellt a nyugodalom vén,

Asitó pillantást a szem is félretén,

Felserkent pásztornak nyájánál gerjedt szén stb.
1
)

S min szép Széchy Mária Gyöngyösi rajzában, mikor a Wes-

selényitl kapott levél olvasása után nyugalomra tér

:

Mint szép Semiramis nyugszik az ágyában,

Gyenge szell játszik künn függ hajában,

Napkeleti klárist látnál a nyakában,

Rózsák mosolyognak gyenge orczájában.*)

Mintha csak a szerelmek költjét olvasnók : «Szép az rózsa-

szín ábrázatja, a nappal ós éjjel határszéleit bírja, nektárral él, t
szeretem, töltötte el szivemet, t emlegetem. »

8
)

Nem kevesebb szerencsével írja le az éjt

:

Hallgat a setét éj csendes füleléssel,

Nyugosznak az alvók lassú pihegéssel,

Még a furcsa Hir is jár gyengébb lépéssel,

Mint nappali üdn, s lassúbb csevegéssel.4
)

s mikor az éji homály eltnik, s a hajnal mosolygó arcza megújul,

a kertekben pünkösdi rózsák virulnak és

Zeng már minden liget a sokmadár szókkal,

Nyögnek a gerliczék örvös galambokkal,

Csácsognak a szajkók süvölt rigókkal stb.
5
)

Mikor Kemény jegyet vált Lónyai Annával

:

Mint tttzektl pirult éjjeli idnek
Vagy nap sugáritúl sebesült fölnnek,

*) Murányi Venus II. 1—4.

*) MV. II. 13G.
a
) Met. VII. 705.

4

)
Kemény J. I. II. 15.

5
)
U. o. 26.
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Személye olyan szint vészen mindkettnek,

Azmikor egymásnak, ellenében jnek. 1
)

S Lónyai Anna elpirulásában

:

Olyan, mint az gyenge papirosnak teste,

Kin innét is látni, ha ki túl mit feste,

Az mely dolgot sokszor a sz elrekeszt,

Az orczának kulcsa azokhoz ereszte.
9
)

A Kemény Jánosba szerelmes Gensabria pedig, mikor ezen

eljegyzésrl értesül, izzad, fázik és

Remóll szivének oly volt áüapotja,
,

Mint virág, kit nevel harmatok hajnala,

Most ezt ellenkez fergeteg forgatja,

Mely bizott reményét róla leszakgatja.8 )

A Kemény fogsága alatt bánkódó Lónyai Anna bánata leg-

szebben nyilatkozik monológjának eme pár sorában

:

Tövisset neveié rózsát várt reményem,

Váratlan éjszakát hajnalt nyújtó fényem,

Elhúnya Keményem, elmula reményem,

Én minden reményem te valál, Keményem !*)

Idézzünk még pár helyet Gyöngyösi tárgyfest leírásaiból,

melyek kétségkívül megfigyel képességének, lyrai tehetségeinek

bizonyítékát képezik

:

Béggel volt az üd, csillagok elmentek,

Az virradó napnak orczái fónlettek,

Melyet köszönteni madarak serkentek,

A szomszéd kertekben zengeni kezdettek.5)

Vagy:

Hullatja orozáji szi sárgaságát,

Tavaszi rózsáknak veszi fel virágát,

Hagyja ajaka is viasz halványságát,

Ragasztja helyében kláris pirosságát.

Nem állják már könyvek megtörült szemeit,

Indusi gyémántnak látnád ott köveit,

*) Kemény J. I. V. 30.

*) U. o. 38.

8
) ü. o. 46. V. ö. Metam. I. 496.

4
) K. J. II. I. 70.

ft

) Kemény J. II. IV. 12. V. ö. Met. VIH. 235.

Digitized byGoogle



398 RUPP KORNÉL.

Kedves ragyogzással játszani fényeit,

Mosolygások lakjak a sirás helyeit. 1
)

Mintha megunta volna már a sok mythologiai képet vagy az

események megírásában nem gondolt volna rájuk, •Kemény Jánosa »-

nak harmadik részében ritkán hivatkozik a mythikus hsökre, pél-

dákra, hanem a saját egyéniségének jellegét érvényesíti. Több ked-

vet talál magában az eseményben s ennek folyásában képei, hason-

latai, leírásai egészen az egyéniségééi. A következ sorok már az

igazán lyrikus Gyöngyösire vallanak

:

Már a Boreásnak zúgtanak szelei,

Hullottak a fáknak fagyott levelei,

A szép virágoknak voltak csak helyei,

A terni ágaknak úgy puszta nyelei.

Mosolygó zöldsége hervadt a mezknek,

Leveles árnyéka múlt a zöld erdknek,

A gyümölcskerteket nem látni termknek,

Elaludt világa a nyájas üdknek.

Múlt a vig hajnalok vidám felkelése

Azt áldó s üdvözl madarak zengése,

Sznt a zephyrusok lágy lengedezése,

S gyenge szelljüknek kedves legyezése.

Nem nyögi gerlicze eltévedett társát,

Az örvös galamb is hattá bulyiklását,

A pacsirtának sem hallani hangzását,

S a felkel napot köszönt áldását, stb.*)

Kívánhatjuk-e szebb leírását az sznek, mint a hogy itt látjuk ?

Gyöngyösi itt elemében van s költi tehetsegének ezekben ad ki-

fejezést.

Nem szándékom Gyöngyösivel, mint költvel részletesen fog-

lalkozni, így hosszas idézeteimmel eltérnék tárgyamtól : Ovidius

befolyását kimutatni Gyöngyösire tárgy, nyelvezet és jellemfestés

tekintetében.

E részleteket annak igazolására hozom fel, hogy nem tartom

Gyöngyösit pusztán Ovidius utánzójának, s nem szándékozom ere-

detiségét kétségbe vonni : utalok a hatásra, melyet reá Ovidius tett,

s az idézett helyekkel azt akarom mutatni, hogy Gyöngyösi Ovidius

') K. J. II. IX. 53. 54.
2
) ü. o. in. V. 36-46.
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hatása alatt is mennyiben eredeti. Ezt, mint lyrai tehetséget nem,

vitatom tle.

Ha az eseményeket, mint tényeket, melyeket Gyöngyösi ír

elvonjuk, s az általa adott részeket, mint ékességeket vizsgáljuk :

mint Gyöngyösi alanyiságát egy halmaz kis lyrai költeményt, nagy

számú, apró részletekig kiszínezett leírást, nem kevesebb elmélke-

dést és mythologiai példát kapunk, melyek több versszakot adnának

ki, mint maga az elbeszélés.

A személyei szájába adott beszédekben, a költött levelekben a

lyrikus Gyöngyösi szól. Szerepli hosszú leveleket írnak egymásnak,

egymással szemben pedig ének oldja meg nyelvöket ; a levelek el-

mélkedések, megtelve kell számú mythologiai és történeti példák-

kal ; az énekek között nem egy elkezdett és befejezett dal. A le-

velek ós énekek nem a helyzettl, melyben elmondják, s nem
azoktól, akik elmondják, veszik értéküket : hanem a bennök foglalt

általános emberi eszméktl.*)

Jellemfestése igen hiányos, itt-ott felcsillámlik erre való ké-

pessége is, de a kép teljessé ritkán lesz. Wesselényi ugyanaz a sze-

relmes, a mi Kemény. Szóchy Mária ép úgy szereti Wesselényit,

mint Lónyai Anna Keményt. Ugyanaz az érzés melege mindkett

levelében ott van, csakhogy más szavakkal kifejezve, — de koránt-

sem dönt befolyással az esemény késbbi folyamatára.

Hátra van még nyelvezetének méltatása. Igyekezem e tekin-

tetben rövid lenni. Újat nem mondhatok, czólom pedig nem az,

hogy a mit mások jól megírtak, reproducáljam, hanem az volt,

hogy Ovidius hatását mutassam ki Gyöngyösire. Ezt pedig a föntebb

elmondottak szerint tehetségemhez képest igyekeztem kimutatni.

Mennyiben sikerült nekem, nem vagyok reá illetékes bíró, akik

utánnam foglalkozni fognak e tárgygyal, látni fogják, mennyiben

merítettem ki az összes adatokat. Nekik már könnyebb lesz, mint

nekem volt.

Mvei nagyobbára alexandrinekben vannak írva, melyeket

nemcsak eldeihez, de utódaihoz viszonyítva is kiváló praecisitással

kezel. Rímei, ha a mai követelmények szerint nem is, de korához

mérve kitnk. Rhythmusa majdnem mindig bens, gondolatbeli s

nem pusztán küls, szóbeli megoszláson alapul. Egy gondolat egy

sorban többnyire be van fejezve. Nyelve valódi költi nyelv : fel-

*) Lásd Fülep Imre: Gyöngyösi István 30. 1.
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oldja a prózai körmondatosságot ; nem ölti egymásba, hanem egy-

más mellé rakja a gondolatokat.

Gyöngyösi nyelve sajátja s költibb, mint bárkié eltte, — és

sok id telt bele, míg utolérhették. Az érdeme igen nagy a költi

szólam, a nyelv fordulatosságában s a stylórzék fejldésében. Ö a

XVII. század nyelvújítója.

az els, ki a költi nyelv sajátságaival elméletileg is foglal-

kozott. Kemény János elé csatolt értekezésében mentegeti magát,

hogy költeményes dolgokat is vegyített történeti munkájába, 8 hogy

a cadentia kedveért a közönséges magyar beszéd ellenére némely

constructiót latin rámára vont. De nem kell hinni, hogy ily naivul

fogta volna fel a dolgot: csak leszállott olvasói nagy részének

niveaujára, hogy jobban megértesse magát. Azoknak censurája alá,

úgymond, kik nála többet értenek a vershez, örömest bpcsájtja müvét.

A latin metaplasmust, syncopet, metathesist hozza fel eljárásának

igazolására, — de megjegyzi, hogy nem mindenik latin alak illik a

magyar szó folyásához, még a versekben is ; hanem vannak olyanok,

miket magyarban is folytathatni. Csak azt akarta megmutatni, hogy

a költi nyelv «nem vehet be úgy minden szót, mint a folyóírásnak

tágabb mezeje, s több szabadságot enged a költnek ». «Ha van-

nak — úgymond — a verseimben oly szók és azokban oly disposi-

tiók, melyek a verseken kívül nem volnának szintén illk a dolog

egyenesen való kimagyarázásához, azok a verseket ékesíteni szokták

inkább, hogysem mint valami dísztelenségre szolgálnának, s ne

tulajdonítsa azokat az olvasó tudatlanságból vett fogyatkozásoknak,

hanem a versek kedvéért lev szükséges cselekedetnek.* Sok helyen

megfordulván, ismerte az akkori nyelv egész szókincsét; meg is

jegyzi : «a magyar szó és beszéd nem minden helyeken egyaránt

foly az országban ; s a ki csak egy részében nevelkedik az országnak,

nem lehet, hogy az mind megértse a magyar Denominatiokat

;

hanem több helybeli látás-hallás kívántatik ahhoz, mert sok

dolgot másképen szoktak nevezni az Alföldön, mint a Felföldön, a

Tiszán- és Dunántúl. » A latin figurákkal csak igazolni akarta szo-

katlanabb alakjait, melyek legnagyobb részben a magyar nyelv ter-

mészetébl folynak, s többnyire csak táji sajátságok, mint gyzelem,

pro gyzedelem, lány pro leány, mért pro miért, tenyér pro teróny,

felleg pro felh, teszem, részem, eszem pro teszem, veszem, eszem,

szomorgott pro szomorkodott. Az accus. grsec. mellett említi e von-

zatot: «Bellona sisakját kevés a ki vágyja». De az-e vájjon? nem
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lehet-e az újabb nyelvtudomány szerint is a legtöbb igét tárgyeset-

tel szerkeszteni? 1

)

Gyöngyösi hatásának titka valóban nem ama válogatott he-

lyekben, a költi szólam, a verselés és nyelv erejeben ós bájában

leli magyarázatát. Könyveit nemcsak elbeszélésekül olvasták a ré-

giek ; feltalálta ott a hazafi sóhajtozásainak, a szerelmes érzelmei-

nek általános kifejezéseit; életelveket, emléksorokat nagy válasz-

tékban lehetett onnan szedni.3)

Függelékül közlöm Gyöngyösi munkáiból az oly részeket, a

melyeket valódi ovidiusi fordításnak tartok. Az egyik a « Csalárd

Cupido » harmadik éneke. Tanköltemény ez, elég furcsán össze-

állítva : az istenekkel dialogizál a költ, Diana a vele kötött szövet-

séget csókkal pecsétli meg, s megersíti t Krisztus eszméiben.

Cupido csalárdságának bizonyítására Tereus ós Progne történetére

is szüksége volt, hogy e tisztátalan szerelem rabjainak nyomoráról

képet adjon, — még pedig elég frivol képet.

« Csalárd Cupido. »

Harmadik rész.

Az Athónabeli Pandion királynak

Protjne s Füumela leányi valának,

Kik közül az elst eljegyzi magának
Tereus, akkori ura Trdcidnak.

Ovidii Metamorph.

VI. 425—720.

.... Threicius Tereus haec auxiliari-

bus arrais

Fuderat et daruin vincendo nomen
habebat

:

Quem sibi Pandion opibusque vi-

risque potentem

Et genus a magnó ducentem forte

Gradivo

Connubio Prognes íunxit, non pro-

nuba Juno,

Non Hymenaeus adest, non üli Gra-

tia lecto.

Noha Juno s Hyinen onnét kireket-

tek,

S Alektó, Megyém vannak ott ho-

lyettek,

Eb a Meny-aszszonnal ágyat eök ve-

tettek,

Ugy a Nyoszolok is ugyan azok let-

tek.

*) Lásd Fülep I. ^Gyöngyösi István •» 15. 46. 11.

*) U. o. 35. 1.
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St háló házoknak nemesük a te- Eumenides tenuere faces de funere

tején, raptas;

De minden szögletén, utollyán, ele- Euuienides stravere totoiiu, tectoque

jén, profanus

Sok bagoly üvöltött le-fekttek üde- Incubuit bubo thalamique in culmine

jén, sedit.

Melybl sok gonosz is telt mind-kett Hac avejconiuncti Progne Tereusque,

fején. parentes

Hac ave sünt facti, gratata est scili-

Lesz Progne méhének azonban raj- cet illis

zattya, Thracia, disque ipsi grates egere

Azt maga Tereus Itimek hivattya, diemque

Születése napján nagy kedvét inti- Quaqua data est claro Pandione nata

tattya, tyranno,

És azt esztendnként ünnepül tar- Quaque erat ortus Itys, festum iussere

tattya. vocari.

E pediglen, mennél inkább ég szi- Blanda tenens uineros, nt eat visura

vében, sororem,

Annál serényebb munkás annak esz- Perqne suam contraque suani petit

közében: ipsa salutem.

Filomélát miként vehesse kezében,

Ki egy máknyit sem tud amannak
tüzében.

Azért megént e is ujj ittya kérelmét, Spectat eam Tereus, pra;contrectatqiie

Vehesse Attyának az-aránt kegyel- videndo,

mét, Osculaque et collo circumdata brachia

Hogy az elmenésre adgya engedel- cernens

mét. Omnia pro stimulis fácibusque ci-

Mellyre rá is bírja atyai szerelmét. boque furoris

Accipit et quoties amplectitur illa

Mint legyen Tereus maga se tudhat- parentem,

tya, Esse parens vellet: neque enim mi-
Minthogy a szerelem eszét el-fogyat- nus jmpius esset

tya,

Látván: hogy a leány attyát csókol-

gatja,

Mond : vajha én volnék mostan az

attya

!

Mint az elvertt Galamb az Ölyvnek Hla tremit, velut agna pavens, qiue

lábiibau, saucia cani
Vagy az elkapott juh a Farkas szá- Ore excussa lupi nondmn sibi tuta

j"-ban, videtur;

ügy forog nyavalás sógora markában, Usque columba suo madefactis san-

guine plumis
Es hever lábánál a földnek porában. Horret adhuc, avidosque tünet, quibus

heeserat, ungues
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Meg-eszmélvén magát van szörny

bánattya,

Össze- tépi haját, ruháját szaggattya,

Karczollya Orczáját, könyveit foly-

tattya,

Keserves esetét lármásan jajgattya.

Oh te kegyetlen vad ! átkozott bestia

!

Megdühödt Szeléndek ! vér szopó

hárpia

!

Pokol fenekébl származott fúria!

Ki nem szántál engem úgy megron-

tania.

Tehát sem atyámnak sok szives ké-

relme,

Sem Nénemnek hozzád való nagy

szerelme,

Sem én Szüzességem, sem Isten fé-

lelme

Nem visel tégedet rút fertelmes elme ?

így állottad-é meg, ah hamis, hite-

det?

Házasságod-béli kötelességedet ?

így böcsüllötted-é jó feleségedet?

Ki most is óhajtva vár haza tégedet ?

Engem tehát, Lator, k . . . . ddá tehet-

tél ?

Magával Nénémmel meg nem elé-

gedtél ?

Hanem énnékem is im férjemmé

lettél I

Mért inkább, kegyetlen, mért meg
nem ölettél?

De ha az Istenek láttyák e szörnye-

ket,

(Jól láttyák ek pedig) és ha ereje -

ket

Tartod valaminek ; s velem minde-

neket

Itt el nem vesztettem; megbánod

ezeket

Fórre teszek minden szemérmetessó-

get:

Ki-kiáltom a nagy Istentelenséget,

Mox ubi mens rediit, passos laniata

capillos,

Lugenti similis, caesis plangore la-

certis,

Intendens palmas, *o diris barbáré

factis !»

«0 crudelis!* ait «nec te mandata

parentis

Cum lacrimis movere piis, nec cura

sororis,

Nec mea virginitas nec coniugalia

iura?

Omnia turbasti. Pelex ego facta so-

roris,

Tu geminus coniunx, hostis müii

debita poena,

Quin animam hanc, ne quod facinus

tibi, perfide, restet,

Eripis? atque utinam focisses ante

nefandoB

Concubitus! vacuas habuissem eri-

minis undas.

Si tameu haec Superi cernunt, si

numina divum

Sünt aliquid, si non perierunt omnia

raecuin,

Quandocumque mihi pmnos dabis.

Ipsa pudorc

Proiecto tua facta loquar, si copia de-

tur,
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Barmokat illet rút fertelmességet,

Mihelyt találhatok üdt s elégséget.

Ha emberek közé magamat vehetem, In populos veniam : in silvis clansa

Mit mveltél velem, azoknak hirde- tenebor,

tem, Iniplebo silvas et conscia saxa 1110

Erdk barlangiba hogy ha rekészte- vebo.

tem,

Ott köveknek, fáknak sirva emlege-

tem.

Boszszullyák azok is szörny esete- Audiat Iispc aetlier, et si deus nllus

met, in illó est.»

Onnét az egekre vetem szemeimet.

Ha ott Isten vagyon, megszán e
engemet,

És boszszút áll érttem, fel-vévén

ügyemet.

Hallván ezt Tereus, változik sziné- Talibus ira féri postquam comrnota

ben, tyranni,

Félelem és harag harczolnak szivében, Nec minor hac metus est, cansa sti-

Ez gyzi meg amazt ; lángot kap tti- mulatus utraque.

zében,

Megkapja a leányt, s le-veri mérgé-

ben.

Azonban Tereus fegyverét ragadgya Qu° fit accintus, vagina liberat en-

sem,

Hanem megkötözi s megnyomja Arreptamque coma flexis post terga

térdgyével, lacertis

Vincla páti cogit. Ingülum Philomela

parabat,

Spemque suae inortis viso conceperat

ense.

lile indignantem, et nomen patris

usque vocantem

Luctantemque loqui comprensam for-

cipe linguam

Abstulit ense fero.

Le-szeltt nyelve pedig a földhöz üt-

tetvén

Miképpen a kigyó farka el-motszotvén,

Radix micat ultima linguse

Ipsa iacet, terrseque tremens immur-
murat atrse

Ugrik ide-tova, nyugttát nem lelliet- Utque salire sólet mutilatse cauda
vén, colubrae

Ugy szökdécsel ez is fel s alá vettet- Palpitat et moriens dominae vestigia

vén. qu»rit.
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Azután maga is egygyütt nem sokára

Progne nagy örömmel siet látására.

Kérdi : hol van öcscse ? kirl tett

szavára

Oly színes bánatot Tereus magára.

És azt erszakos könyvvel egyelitvén,

Kép-mutató jajját szaporán bvitvén,

Azok között nevét zokogva emiitvén,

Mondgya: megholt. Az ut el-ertle-

nitvén.

Elhivén ezt Progne színes keservé-

rl,

Indít nagy jajgatást, ezt hallván öcs-

csérl,

Bút homályra megyén napja nagy

fényérl

Czifra öltözetit szaggattya testérl.

Ehelyett öltözik szomorú ruhában,

Van szeme könyvének szokatlan ár-

jában

Sok népeket gyjtet gyászos udvará-

ban,

És gazdag tort adat halotti pompá-

ban.

Fejér gyócsot s veres selymet kér

magának,

Melyekkel kezeit adgya oly munká-

nak,

Hogy éppen kivárja min -léttét dol-

gának,

S hogy Nénnyének vigye, adgya egy

szolgának.

A kit jelek által mivel-hogy kér szé-

pen,

Kk az is szemléli sorsát szánás-kép

pen;

Kezéhez veszi azt igazán és épen

És adgya Prognénak eleibe éppen.

Progne a dolognak látván szörny-

ségét,

Szerelmes Öcscsének nagy keserü-

Sustinet ad Prognen post talia facta

reverti,

Coniuge quse viso germanam quaerit,

at ille

Dat gemitus fictos commentaque fu-

nera narrat,

Et lacrimaí fecere fidem.

Velamina Progne

Diripit ex umeris auro fulgentia lato.

Induiturque atras vestes et inane se-

pulchrum

Constituit, falsisque piacula manibus

infért.

Purpureasque notas filis intexuit

albis,

Indicium sceleris; perfectaque tradi-

dit uni

Utque ferat dominse gestu rogat illa.

Rogata

Pertulit ad Prognen, nec scit, quid

tradat in illis.

Evolvit vestes s;i?vi matróna tyrauni.

Geriuauaeque susö carmeu niisurabile

légit,
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Nem tudgya, mit kezdgyen, mint

öntse ki mérgét,

És hogy boszullya meg Ura feneségét

Ollyan tid talált éppen akkor lenni

:

Kin Bakhusnak szoktak áldozatot

tenni,

És sok cseng-beng ruhákat fel-

venni,

Azokban csoportként farsanglásra

menuL

Fel-készül Progne is egy éjjel má-

sokkai.

Fel-öltözik alioz ill szerszámokkal.

Keríti homlokát borostyán ágakkal,

Ki rohan házából nagy kiáltásokkal.

A boszszúlás mérgét viselvén szivé-

ben

Két-szigonyu lándsát hordoz jobb

kezében.

Eme farsangiásnak kigondolt szilié-

vel.

Oda is berohan üvölt népével,

Hol Öcscse kesereg eped szivével,

Kiragndgya onnét, fel-vertt tömlöczé-

vel.

Es hogy ezzel czégért ne tegyen dol-

gában.

Öltözteti azt is fársángos ruhában,

E-S "gy egyvelitvéu serege szániá-

ban.

Azok köztt bé-viszi maga hajléká-

ban.

Magános szállásra ottan helyhezteti.

Fársángos ruháját vele letéteti

I»á-l>orul és sírva sürön ölelgeti.

Az pedig a földrl szemét föl nem
veti.

Et — mirum potuisse — silet. Dolor

ora repressit,

Verbaque quaerenti satis indignantia

linguse

Deraerunt,

Tempus erat, quo sacra solent trie-

terica Bachi

Sithonia* celebrare nurus : nox con-

scia sacris.

Nocte sonat Rhodope tinnitibus :eris

acuti

Nocte sua est egressa domo regina.

deique

Ritibus instruitur, furialiaquc acci-

pit arma :

Vite caput tegitur, lateri corvina

ministro

Vellera dependent, umero levis in-

cubat hasta.

Concita per silvas túrba comitante

snarum
Terribilis Progne furiis agitata doloris

Bacche, tuas simnlat Venit ad sta-

billá avia tandem
Exululatque, euhoeque sonat, por-

tasque refriugit,

Germanamque rapit, raptaeque in-

signia Bacchi

Induit et vultus hederanun firondi-

bus abdit,

Attonitamque traheus intra sua ino?-

nia ducit.

Ut sensit tetigisse domum Philomela

nefandam,

Horruit infelix totoque expalluit ore.

Nacta locum Progne sacronnn pi-

guera demit,

Oraque develat misére pudibund*

sororis
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Mert: mintha ellene-dühödött férjé-

nek

Tett volna eleget, akarva kedvének,

Ugy gyújtán orczáját tüzes szemére-

mének
Nem mert tekinteni szemébe Nén-

nyének.

Hogy pedig a rajta esett er-szak-

kal

Meg nem beszélheti azt néma ajak-

kai,

Eleibe adgya mutató ujjakkal,

Egre-földre tekónt s bizonyit azok-

kal.

Aradnak könyvei zönként szemében,

Úgy : hogy majd elmerül azok ten-

gerében.

Ezt hogy látta Progne, majd el-hal

szivében,

Eb illyen szókra kel keserves mér-

gében :

Nincs e szörnységben': haszna a si-

rásnak

Más úttyát kell lelni a bosszú-állás-

nak,

Azt pedig végezni nem engedem

másnak,

Hanem teszem abban magamat mun-
kásnak.

Amplexuque petit. Sed non attollere

contra

Sustinet haec oculos, pselex sibi visa

sororis f

Deiectoque in humum vultu iurare

volenti

Testarique deos, per vim sibi dede-

cus illud

Illatúm, pro voce manus mit.

Ardet, et iram

Non capit ipsa suam Progne fletum-

que sororis

Corripiens «non est lacrimis hoc»,

inquit «ogenduni,

Sed ferro, sed siquid habét, quod

vincere ferrum.

Pos8Ít. In omne nefas ego me, ger-

mana, paravi.

Ugyan azért házát égetem nyakában,

S temetem magát is bé-esett hamvá-

ban.

Vagy olly veszt mérget teszek ita-

lában,

Hogy kéz-lábát marja attól vett kéu-

nyábau.

Vagy mind fülét, orrát, ajakát nyel-

vével

S téged fertztet testének részével

El-metzem : estiednek meg-fi/.etésé-

vel,

Nyomorogjon holtig böcstelen óltté-

vel.

Aut ego, cum facibus regalia tecta

cremaro,

Artificem mediis immissam Terea

flammis,

Aut liuguam aut oculos et qua? tibi

membra pudorem
Abstulerunt, ferro capiam, aut per

vuinéra mille

Sontem animam expellam. Maguutn

quodcumque paravi

:

Quid sit, adhuc dubito.
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Es fiáról szemét fordítván Öcscsére

Mond: ün mely szép szókat vészen

ez nyelvére,

Az pediglen néma, nem szóllhat ked-

vére,

Ali l vallyon ki hozta e veszélyt fe-

jére.

Inque vicém spectans ambos, cur ad-

movet, inquit,

Altér blanditias, rapta silet altéra

lingua?

Quam vocat hic matrem, cur non vo-

cat illa sororem ?

Cui sis nupta; vide, Pandione nata

marito

Degeneras ? scelus est pietas in con-

iuge Tereo?

Ipse sedens solio Tereus sublimis

avito

Vescitur, inque suam sua viscera

congerit alvnm.

Circumspicit ille

Atque ubi érit, quserit. Quaereuti ite-

nimqne vocanti

Sicut erat sparsis furiali c»de capillis

Prosiluit, Ityosque caput Philomela

cruentum

Misit in ora patris : nec tempore ma-

luit ullo

Posse loqui et meritis testari gaudia

dictis.

Magánossan üle királyi székében,

S jól eszik Tereus akkor ebédgyében,

Maga testét hánnya a maga bélében,

Jut azonban Itys, a fia, eszében.

Ezt hallván Tereus, néz ide, néz tova,

Minthogy semmit sem lát, mondgya:

ez micsoda?

Erre Farkas módon Progne moso-

lyogva,

S Itysnek fej éjért gyorsan futamoda.

Mellyet elé is hoz, mihelyt fel-veheti,

Es azt az asztalra eleibe veti,

Mond : a többi után ezt is meg-eheti,

Es hogy fia vagyon itten, el-hiheti.

A Chariklia tizenkettedik énekében Gyöngyösi epizódszeraleg

Pyramus és Thisbének a Metamorphosis negyedik könyvének az

55-tl 165-ik versben foglalt történetét meséli el. Gyöngyösi itt is,

mint más helyeken bbeszéd, több helyen azonban fordít. Hyen

fordítások a következ helyek

:

Ott pedig a fának csak szomszédságában

Vala egy kút-f is b a forrásában,

Es az igen hires vize jó voltában,

S szép ligetes erd annak lefolytában. 1

)

Ovidiusnál :

.... Arbor ibi niveis uberrinia pomis

Ardna morus erat, gelido contermiua fonti.
2
)

Gyöngyösinél

:

Eb ezt az oroszlán vérrel folyt szájával

Összvé tépi, a melly valami prédával

1 Chariklia XII. 98.

-) Met. IV. 89—90.
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Csak akkor tölt volt meg és szomjú torkával

A kúthoz sietett, arra vött uttyával. 1
)

Ovidiusnál

:

Ut lea sseva sitim multa compescuit unda,

Dum redit in silvas inventos forte sine ipsa

Ore cruentato tenues laniavit amictus.8)

gyöngyösinél :

Ne hadd magad, kérlek: emeld fel szemedet

Pirame ! Pirame ! s a te kedvesedet

Tekintsd meg, s hogy hidgyem igaz szerelmedet,

Mond meg, e veszélyben mi hozott tégedet?

Felemeli szemét ezek közt, s ráveti

Kedvesére, a ki várja: hogy veheti

Valamely szavát is, de azt nem teheti,

St hunyik szeme is és halál követi.8
)

Ovidiusnál :

fPyrame» clamavit, «quis te mihi casus ademit?

•Pyrame, responde : tua te carissima Thisbe

Nominat. Exaudi, vultusque attolle iacentes.»

Ad nomen Thisbes oculos iam morte gravatos

Pyramus erexit, visaque recondidit illa.*)

Ezek Gyöngyösi nevezetesebb egyezései Ovidiussal, a melyek

kétségbevonhatatlanul igazolják, hogy min befolyással volt a nagy

klasszikus hazánk eme XVII. századbeli lantosára.

Álljon itt függelékül, könnyebb áttekintés végett az össze-

hasonlításban elforduló mythikus képek, az Ovidiusból vett hason-

latok táblázata :
5
)

A hir lakása: MV. Elölj. Beszéd 19. v. ö. Met. XII. 36—65.
Demophooii és Phyllis: MV. I. 108. Kern. I. V. 47. II. VI. 28—30

;

II. VI. 46 ; Cupido I. 64. Palin. 3. v. ö. Rem. Ámor. 55 ; Rem. Am.
595—605. Heroid. II. Ars. Am. in. 39.

*) Chariklia XII. 99.

*) Met. IV. 102- 105.
8
) Char. XII, 109-110.
4
) Met. IV. 142— J 47.

6
) Az idézeteknél Gyöngyösinek Dugonics által kiadott 1796-iki szö-

vegét használtam, mert Toldy a MV., Kém. J. és Palinodián kívül mást
nem közöl.

PbUologUl Köilöny. XV. 4. 37
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Byblis és Caunus : MV. n. 57. Kern. 1. 43. II. VI. 12. ; H. VI. 40.

Cup. m. 93. Cup. I. 62. Charikl. 39. ; Palin. 4. 11. v. ö. Met. IX. 455?
Elég. XVHI. H. 19—23 ; Artis Am. I. 284.

Paris és Heléna: MV. Hl. 134 ; Kern. I. 12. 14. 15. 17 ; I. in. 62 ;

I. IV. 17 ; I. IV. 39 ; I. V. 7 ; H. V. 27 ; H. VI. 33. Cup. I. 100 ; Cup.
m. 2. v. ö. Heroid. XVI.; Elég. H. 18. Ars Am. I. 685—690 ; Rem.
Am. 65.

A hajnalemelö Phosphorus : Kern. I. 20.

Pyramus és Thisbe: Kern. II. VI. 35. Palin. 2. Thisbe: Kern. I.

V. 15. 16; n. V. 22 ; II. VEI. 17. v. ö. Met. IV. 70. Charikl. XII. 98.
XH. 108—110. v. ö. Met. IV. 55-160.

A hir leírása : Kern. H. 1—3 ; H. 7—10. v. ö. Met. XII. 35—65.
Alcyme és Galathea: Kern. I. Hl. 24. HL I. 28; II. IX. 56 ;

v. ö. Met. XIII. 795.

A virágok eredete: Echó ós Narcis MV. III. 105. (Kern. I. IV.
21—27.) MV. Hl. 106— 1 1 1. ; Cup. I. 60. Echos vers : Kern. H. VI. 1—17.
Charikl. X. 25—41. v. ö. Met. in. 330—400.

Aeneas és Lavinia : Kern. I. IV. 55—60 ; v. ö. Met. XIV. 570.

Theseus és Ariadné: Kern. H. VI. 31. ; I. V. 47. MV. HL 265. v. ö.
Heroid. X. Elég. II. 18. Met. VIH, 170—175; Ars. Am. 530—550.

Jason és Medea : MV. I. 110.; Kern. H. I. 29 ; HL 19; Jasonr
Kemény *. : IH. IV. 83. Cup. 1. 116. Charikl. IV. 107. v. ö. Met. VH. 395.

Elég. H. 18.

Iphigenia föláldoztatása : Kern. H. H. 33—34. v. ö. Met. XH. 30.
Últjsses és Pénelopé : Kern. H. IV. 6. H. IX. 56 ; Charikl. VIH. 1 10.

v. ö. Met. XIH. 900-905. (XIH. 5—10.) Heroid. I.

Hero és Leander : Kern. H. VH. 42 ; v. ö. Heroid. XIX.
Daedalus és Icarus : MV. Hl. 45. Kern. Hl. IV. 56 ; v. ö. Met.

VHI. 185-220 ; Ars. Am. H. 23.

Laodemia és Protesilaus: Kern. Hl. V. 105 ; Her. XIH.
Phaéton: MV. Hl. 112. Kern. H. VIH. 2; v. ö. Met. H. 1—313.
Circe, Pandora: MV. III. 190—195.
Rózsa és Vénus: MV. IH. 232—237; v. ö. Met. X. 530—560;

730—735; Ars Am. 1.512.

Actaeon veszedelme: Kern. I. IV. 19. Cup. I. 75—76; v. ö. Met.
IH. 190—200.

Didó és Anchises: Cup. H. 143. v. ö. Met. XIV. 77. ós Aeneas

;

Kern. H. VI. 38. v. ö. Heroid. VH. Ámor. IH. 38.

Tereus és Progne : a Csalárd Cupido harmadik éneke, v. ö. Met. VI.
425-tl végig.

Cupido nyilai : MV. I. 157 ; v. ö. Met. I. 452.

Lónyai Anna jegykendífye : Kern. I. V. 19; v. ö. Metam. VL
85—100; 1 10— 120.

Didó és Aeneas : Kern. II. VI. 38 ; H. 57 ; I. IV. 17 ; Cup. I. 100.

Kemény és Actaeon kutyái : Kern. I. II. 36—47 ; Csalárd Cupido-

H. 56—83; v. ö. Met. 207—223.
Rüpp Kornél.
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THUKYDIDES IV. 37. 1.

«Fvooc 8é ó KXéü>v xai 6 ATjjioafl'ávirjs Zzi el xai órcooovoöv ptáX-

Xov évSíóoooot, Sia^d-apijoopivoös a&too<; t>7có ri)c o<pstépa$ otpattac,

iTtaooav ttqv (lá/Yjv xai to£>s saotcáv dwrsíp£av, PoöXójjlsvol áva^stv aü-

ioo<; Aíb)vatot<; Cövtac, sí rcax; toö xtqpóyji/xtíx; áxoóoavtec sjcixXa-

oítetev t*5 YV(t>(iifl r« 07rJa napadoüvat xai TJooTjfteiev toö rcapóvcoc

8etvoo.»

Poppo-Stahl és Classen9 tá orcXa rcapaSoövat paranthesis közé

teszik, mondván, hogy glossa tvon einem Abschreiber eingescho-

ben, der zu früh auf die folgende Zeile voraussah» (Glassen). Ez
helyes felfogás, ha toö XTjpÓYjJtatoc áxoóoavtec így fordítjuk : a hír-

mondó szavára hallgatva ; de fölösleges, ha így : a hírmondó

szavát hallva, a mi ellen különben kifogás nem tehet. Az

egész szóban forgó hely fordítása ez esetben a következkép hang-

zanék: «Mert úgy szerették volna, hogy élve adhassák át ket az

athénieknek, ha ugyan megtört annyira a lelklik,[hogy a hírmondó

szavára (a. m. szavát, felszólítását hallva v. mintán meghallották,

vernehmen) lerakják fegyvereiket, és elcsüggedtek mostani szorult

állapotjuk miatta. így fordítva a helyet, tá orcXa rcapaSoövat nem
is nélkülözhet, mert mint infinitivus praedicativust megkívánja

mind a toö XTjpÓYjiato? áxoóoavtec, mert megmondja mi a xrjpüYpia

tartalma, valamint srcixXaafreíev rg 7va>|ng, a melyet szintén alkal-

masan kiegészít. Ezen felfogás mellett továbbá tanúskodik 38. 1.

ot 5é áxoóoavtec (t. i. zb X7jpr>7(ta) rcapYjxav tá<; áomSas.

Szilasi MÓRICZ.

SIMÁI KRISTÓF.

Simái Kristóf neve mindenkor emlékezetes marad irodal-

munkban ; nem csak azért, mert a magyar színészetet színdarab-

jaival hathatósan elsegítette, de azért is, mert az Igazházi-jával

kezdték a magyar színészet úttöri eladásaikat 1790 okt. 25-én

Budán. Érdemes tehát vele ós élete körülményeivel tüzetesebben

foglalkoznunk. Megtörtént ez már többek közt az Egyetemes

Philologiai Közlönyben is, hol (1888. 495. 1.) Lázár Béla « Simái

27*
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Kristóf és a Házi Orvosság • ez. értekezése közöltetett, mely azon-

ban némi helyreigazítást, illetve bvebb magyarázatot igényel.

Lázár Béla a többi közt ezt írja : «Simái Kristóf 1742 nov.

8-án született Rév-Komáromban középsorsú katbolikus szülktl,

atyja Simái István, anyja Szcs Borbála volt és a keresztségben

Márton nevet nyert •.

Én egyedül ezen néhány sor magyarázatára szorítkozom.

A komáromi kath. plébánia keresztelési anyakönyve szerint

Sima István ottani kertésznek és szintén katholiku9 nejének Söcs

Borbálának 1742 nov. 8. fiát Márton névre keresztelték, vagy

azon napra van születése bejegyezve; a kereszt-szülk Böhm Ke-

resztély, Komárom-megye táblabírája s ennek neje Mária Terézia

voltak; a keresztel papot Zlisko Istvánnak hívták.

A család neve tehát eredetileg Sima volt; így fordul az el a
városi jegyzkönyvben még 1772-ben is, midn Sima Istvánnak

egyik fia, Ignácz, fölvétetett a polgárok közé.

Sima István az 1735/6. évben kertjétl és házától 12 frt

városi adót fizetett és 1754 nov. 22. a szokásos taksának lefizetése

mellett a polgárok sorába fölvétetett.

A kertészet Komáromban régi idktl fogva virágzásnak

örvendett. I. Mátyás királynak Komárom határában (a mai Tolnai-

utcza helyén) gyümölcsös kertje volt, mely szépségéért arany-

kertnek neveztetett; késbb ezen elnevezés Csallóközre is átszár-

mazott ; vadas kertje pedig az Örsi határban feküdt. Késbb is nagy
szorgalommal mvelték a kerteket Komáromban; így 1778 és

1786-ban (Almanach von Ungarn és Korabinszky Lexikona sze-

rint) a város tulajdonát tev szigeti kertekért 337 frt évi bórt

fizettek; egy pusztán fekv nagy kertért pedig 68 frtot. 1820-ban

Komáromban még 24 család foglalkozott kizárólag a kertészettel,

a kertész-segédek pedig természetesen még sokkal nagyobb szám-

mal voltak.

Mindezekbl azt következtetjük, hogy Simái Kristóf szülei

középsorsú polgárok voltak, kik öt fiukat tisztességes nevelésben

részesítették.

Simái István fiai közül három választotta a szerzetesi pályát

:

László trinitárius volt Komáromban, Mihály dominikánus, Márton
pedig piarista lett ; ez utóbbi a szerzetbe léptekor a Kristóf nevet
vette fel s valószínleg szerzetes testvérei példájára családi nevét
a magyarosabb hangzású Simai-ra változtatta ; ezen nevet a pol-
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gári pályán maradt negyedik testvérnek, Istvánnak fia, József, is

fölvette és használta 1796-ban, mikor ez is a városi polgárok közé

lépett ; az apa és fiú önálló épületfakereskedéssel bírtak ; az ötödik

testvér Móricz volt.

Simái Lászlónak 1789 nov. 25. Komáromban kelt végrende-

letének 3. pontja így szól : «Libros meos, albas vestes, duas reve-

rendás aequaliter dividant inter se duo fratres mei germani Domi-

nicanus et Piarista*.

A Simái család az 1848 eltti években már nem fordul el
Komárom lakosai közt ; miután pedig az akkor még iparában és

kereskedésében virágzó városból nem szoktak a lakosok kiköltözni,

valószín, hogy a család kihált.

Ugyan ez történt a Böhm családdal és a Szcs család katho-

likus ágával is.

Az anyakönyvben hibásan írt Söcs nevet t. i. Szücs-nek

értelmezem, miután ily család létezett már 1587-ben is Komárom-
ban, ellenben Söcs vagy Szcs nevek ottan soha sem voltak.

Idsb SZINNYEI JÓZSEF.

ANJOUKORI NYOMOK A NAGYMIHÁLYI KAPLYONOK
MULATTATÓIRÓL.

A nyírségi Kaplyon- család, mely eredetét a hét vezér egyi-

kére, Köndre, illetleg ennek egyik fiára, Kopjánra vezette vissza,

a XIIL század második felében Jákó két fiát, Andrást és Jakot,

anyai örökségükre, a zempléni és ungi nagy birtokokra telepítette

át. A fiatalabb Jákó a zempléni fispánságot kapta, András azon-

ban a királyi udvarnál rövid idre kegyvesztett lett, mert a fiatal

IV. Lászlót egy alkalommal megbotozta. Büntetésül Jákóvárát

elvesztette ugyan, de a következ évben már ungi fispán volt s

testvérével együtt két birtokot is kapott még engesztelésül, Aa

örökségen és a közös szerzeményen András és Jákó 1335—36-ban,

fiaik pedig 1337-ben osztoztak meg, mely alkalomból az ország-

bíró vagy az illetékes káptalan hivatalos okiratot állított ki az

érdekelt felek részére. A tulajdonjog törvényes bizonyítékát rejt

pergament lapokat gondosan rizte mindegyik fél és minden ké-
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sbbi örökös. így maradtak fenn az említett anjoukori osztály-

levelek is egész napjainkig a gróf Sztárayak tulajdonában, mely

fúri családunk ép a birtokában lev régi okmányok alapján az

osztályos nagymihályi András egyenes leszármazottjának bizo-

nyult. Ezen levelek újabban gróf Sztáray Antal szíves támogatásá-

val és Nagy Gyula mintaszer szerkesztésében kiadásra kerültek s

ma már b forrását képezik történetünknek, — st irodalomtör-

ténetünknek is, mivel az énekmondók és egyéb mulattatók sr
homályban hagyott történetéhez pár igen élénk világot vet ada-

lékot szolgáltatnak.

Kett azon 1337-ki levélben található, melyben az egri káp-

talan arról ád hiteles tanúbizonyságot, hogy nagymihályi Jákó

ai és unokái a nemzetségi osztály szerint nekik jutott javakon

békés egyesség útján megosztoztak. A hosszú levél legnagyobb

része a birtokok határainak részletes megjelölésével foglalkozik.

Minket ez alkalommal a Nagymihálytól keletre es két Rywche

(ma Sáros- és Felsö-Eeviscse) határa érdekel, melynek megjelölése

keletrl, a Ribnicha (ma Ribnyicze) pataknál kezddik s folyik

tovább a nyugatnak terül lapályon egy tölgy alatti határdomb

és több száraz fatörzs mellett ; quas transeundo, ad plagam sep-

temtrionalem vergendo, venit ad quendam campum Igrischtya

vocatum, quem per médium dividendo, ad eandemque plagam sep-

temtrionalem et ad longum spatium per metas in iliceis arboribus

consignatas transeundo, iungit quandam viam de ipsa villa Riwcha

in dictam aliam villám similiter Riwcha vocatam ducentem, iuxta

quam est uua arbor ilicis metam terream sub se habens (az ere-

detiben hibásan : babentem) . . .*) A szláv képzvel ellátott Igrisch

név Igris-i jelentéssel bír, mibl az igriczekre vonatkozó árpádkori

oklevelek tanulsága szerint azt kell következtetnünk, hogy a szó-

ban forgó mezség azoktól az igris-mulattatóktól kapta nevét,

kik azt valamikor a nagymihályi uraságtól haszonélvezet fejében

birták.

A határjelölés részleteit azért közöltük, mert a hová okleve-

lünk az Igrischtya mezt helyezi, oda ma az Ung vármegyei Gaj-

dos falu esik. Ezen kis falut az 1864-ben kitöltött helységnóvtári

tudakozó ív szerint a gróf Sztárayak csak a múlt század végén

*) A nagymihályi és sztárai Gróf Sztáray család oklevóltára L 126.
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telepítették fölvidéki jobbágyaikból. Azt nem tudhatjuk, hogy a

ruthen települk keresztelték- e el Gajdosra, vagy hogy a régi név

már a beköltözés eltt elváltozott; de az bizonyos, hogy a mai az

anjoukorival szorosan összefügg.

A lakosság ma már semmit sem tud a falu nevének régi

értelmérl; furcsának tartja s magyarázatát helyes érzékkel a

homályos múltban keresi. A mit talált, csak halvány mondai szál

lehetett, melyet késbb a szabad képzelem ráaggatott czafrangjai

ép úgy elleptek, mint az íráshibák a gajdosi szentatya azon sorait,

melyekben az említett lapon ezen mondai okoskodásról beszámol.

«£zen községnek — írja — országszerte ismeretes mint Gajdos,

mely Ruth-szláv nyelven annyit tesz mint gajdiczi vagy is egy

1 izonyos duda féle muzsika nem, — a' honnan a' monda szerint

a község elnevezése származik, mert azt állítja a lakosság, hogy

e* helyen hajdan erdség és Cserjés lévén ott egy kunyhó forma

ház állott, hol is egy Gajdos vagy muzsikus magányban élvén a'

körül falvakból az ifjúság e' helyre tánczolni és mulatni kijárt*. 1
)

A gajdos szó csakugyan szláv eredet, de értelme szerint nem a

gajdiczi-ból származik, hanem a gojk és goikatiból, mely lármát,

kiabálást jelent. A gajd különben már régi szavunk, mely neszes,

csúfolódó éneket jelent, a mi késbb az énekmondók msorában
is szerepelt mint lakodalmi és egyéb mulatsági gajd.

A következ adat ugyanezen oklevélben, Ztranyan (ma

Sztranyán) határának megjelölésénél merül fel. Mivel ezen birtok

a család ffószkónek, Nagymihálynak tszomszédja volt, belle

egyenérték részek hasíttatván, András és Jákó utódai között gon-

dosan megosztatott. Mete autem — olvassuk az új határ megjelö-

lésénél — quibus dicte partes ipsorum locorum sessionalium a se

invicem distinguntur, ut ipse parte retulerunt, hoc ordine proce-

<luntur : prima enim méta incipit in fluvio Laborch vocato, et de

eodem fluvio quasi ad plagam orientalem exeundo, transit per

communem ortum Egidii dicti Solthyz et Thome istrionis hospitum

de eadem, et currendo ad eandem plagam, exit de ipsa villa et iun-

git quendam alveum aque Mocharos vocatum, pro méta per partes

<lerelictum — etc.2)

*) Pesty Frigyes: Magyarország Helységnévtára. LVII, 4. köt. 37.1.

A M. Nemzeti Múzeum kézirattárában.

f
) A n. és sz. gróf Sztáray os. okit. I. 129.
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Histrio és istrio alatt olyan mulattatót kell értenünk, ki

táncz és zene mellett tréfás dalokat gajdolt vagy prózai, st leg-

többször pórias bohózatokat adott el. Valami keverékét képezte

az inkább énekmondó és zenész joculatornak és a kizárólag néma-

játékos mimusnak. Hogy a mulattatók ezen három czéhe már az

Árpádok alatt is egymást kiegészítve virágzott, azt az 1279-ben

tartott budai zsinat VIII. határozatából tudjuk, mely a többek közt

ezeket mondja: Clerici officia, vei commercia non exerceant,

maximé inhonesta : mimis, bistrionibus, et joculatoribus non inten-

dant et tabernas prorsus evitent nisi forte causa necessitatis in

itinere] constituti. *) Az oklevelek eddig mindig joculatorokat

emlegettek s úgy látszik, hogy mindig a tisztességesebb ének-

mondókat és zenészeket értették. A nagymihályi Eaplyonok anjou-

kori oklevele azért fontos, mert az els adalékot szolgáltatja arra

nézve, hogy azon hatalmas kegyuraknál, kik hangszer-játszó

igriczeket tartottak, a pajkos histrio is földet kapott szolgálata

fejében.

A középkori histriók és mimusok a késbb kifejlett modern
színészetnek voltak eldei. Életük barangolásból állt, mert a

mulatságos msor csak addig vonzott és jövedelmezett, míg
újdonsággal gyzte. Anyaországuknak Itáliát szokás tekinteni, hol

az alakoskodó mvészet classicus hagyomány volt s terjedését

a neki való heves vérmérséklet is nagyon elsegélte. A gyors

elszaporodás és kényszer vándorélet csakhamar az ország és

nemzeti nyelv határán is átszorította ket. A hol énekeik szövegét,

tréfáik élét nem értették, oda majmot, tevét és egyéb bámulni

valót vittek, hogy a szemfényvesztés, táncz, torna, némajáték és

egyéb látványosság msorát ilyesmi mutogatásával is bvítsék.

E komédiás csoportok jártak Francziaországban, a német tarto-

mányokban s bizonyára felkeresték Magyarországot is, bár erre

az Árpádok és Anjouk korából történeti bizonyíték nem maradt.

A magyar fajnak sohasem volt hajlama a víg alakoskodásra ; ha
azonban a budai zsinat már 1279-ben országos nyavalyának

tekinthette a mimusok és histriók szereplését, méltán föltehet,

hogy a nagy elterjedést idegeneknek, els sorban olaszoknak, kö-

szönhettük.

*) Póterfiy: Sacra Concilia I. 107.
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Tamás histriót csak a jószerencse vitte a nagymihályi Kap-

lyonok körébe. Az oklevél világosan hospesnek, idegen jövevénynek

mondja. Az is érdekes, hogy Egyeddel közösen birta a rendelke-

zésére bocsátott földet; Egyed pedig soltész (scultetus, schultheiss)

volt, vagyis a letelepített jövevények fnöke. Ezzel egyszersmind

azon gyanúnak is kifejezés van adva, hogy nem volt magyar. De
mivel a birtokadomány hivatásszer vándorlásának egyszersmin-

denkorra végét szakította, méltán föltehet, hogy ha kezdetben

csak a velejött települket és a nyelvüket ért urakat mulattatta,

idvel módjában állhatott az ottani magyar jobbágyokat is gyö-

nyörködtetni tréfáival és dalaival. Ma a Sztárayak si birtokait

nagyobb részt tótok és eltótosodott ruthénok lakják ugyan, de a

családi levéltár XIII—XIV. századi okmányai minden kétségen

felül helyezik, hogy ott a vagyonszerz sök idejében magyar nép

lakott. Ezt leginkább az általunk is idézett határjárási levelek

bizonyítják, melyek a dlk, folyók, erdk, dombok stb. megjelölé-

sénél mindig tsgyökeres magyar neveket említenek. Hogy a mi

1337-ki levelünknél tovább ne menjünk, álljanak itt belle a

következ nevek : Sumospataka, Hamuschpataka, Sospatak, mon-

ticulus vulgo domb,Tybawyzi, egwrfa,Tekerespatak, fluvius Zuchogo,

eilwafa, sylfa, jwharfa, silva Saruschkorongh
;
nyárfa, Lygethreth,

nemus Mocharosberek, fluvius Torna vulgo Naghrew, Vyzzamenew-

patak, Zombothegy stb.

Idéztünk a geredchei határ helyneveibl is, mert ezen birtok

bennünket azért fog érdekelni, mivel hozzá a középkori magyar

énekmondók egyik legérdekesebb emléke fzdik. A község nyomát

ma már hiába keressük térképeinken és helységnévtárainkban

csak a nagymihályi Kaplyonok középkori okleveleiben fordul el,

késbb azonban végleg nyoma veszett. A határjáró levelek tudósi

tása szerint a Laborcza folyó keleti partján feküdt s Nagymihály

nak és Sztranyánnak észak fell szomszédja volt. Minden nemzet

ségi osztálynál szerepet játszott, de minket csak egy 1358-ki

levél rávonatkozó sorai érdekelnek. Ezen levelet az egri

káptalan állította ki annak bizonyítására, hogy Szécsy Miklós

országbíró ítélete értelmében nagymihályi László unokája, Eufro-

sina részére az apai örökségbl járó leányi negyed törvényesen ki-

hasíttatott. Az osztálynál tizenkét falu szerepelt : isto modo, quod

in singulis dictis duodecim possessionibus suis singulas dimidias

curias seu mansiones, vulgo telük dictas, pro habitione hospitum
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et iobagionum sepedicte nobilis puelle contulisset; videlicet in

dicta possessione sua Perecbe quendam bospitem Ztocbk nomina-

tum cum dimidia curia inter sessiones Thome fabri et Buyk, item

in possessione Geredche Johannem Oruz, et Dymith hospites

similiter cum média curia ínter sessiones Michaelis dicti Baynuk
et Stephani fyellatoris, in possessione Felztara Yeklinum hospi-

tem similiter cum média curia inter fundos Michaelis fílii Wycbuk
et Emerici ....*)

A fyellator szó magyarázatát a középkori barbár latinság Du
Cange-féle szótárában kell keresnünk, hol a viela, viella, továbbá a

viola, fiola, fiala, vitula, vidula egyet jelent a franczia viola, vielle

és a nemzetközibb violin, violen, violono szóval. Az alatta értett

húros hangszer kezeljét viellatornak, szövegünk orthographiája

szerint fyellatornak, francziául vielleurnek nevezték. A németek

violinja (Geige) a Minnesángerek korában fidel volt. Ezen játszik

a Nibelung-monda Yolkerja s az egyik Beimart hangszere után

megkülönböztetésül Fidelernek nevezték. Nyelvünkön ezen fogal-

mat ma a ,hegedü* fejezi ki, mibl az Oklevéltár szerkesztje igen

helyesen azt következteti, hogy az 1358-ki fyellator szintén

hegeds, régiesen hegeds volt. Ez azért fontos, mert az eddig

legrégibbnek ismert hegeds a Hazai Okmánytár 1437-ki Simon

hegedése volt s utána az 1499-ki Hegedws György következett

(Gr. Károlyi Okit. III. 35.) Velk szemben volt már egy Johannes

dictus Kobzos de Zobodi nev homo regiusunk 1326-ból (Anjou-

kori Okmi II. 248.) és az ismert Regus 1219-bl; de azért iroda-

lomtörténetünkben és tudós krónikaforditóinknál még mindig

a történeti bizonyíték nélkül álló, eszményi hegeds fejezte ki a

legrégibb énekmondók fogalmát.

Yámbéry meglep adalékai a kirgizek és mongolok koboz,

kobuz nev hangszerérl (mi alatt ezüstfából készített guitárt és

hegedt értenek), kétségtelenné teszik, hogy a penget húros hang-

szert mi is keletrl hoztuk. Eszerint a kobzosokat kellene sibb

énekmondóknak tartani. Mivel azonban a vonós hangszer megje-

lölésére, a nyugateurópai népek közös forrásra visszavezethet

elnevezései mellett, szintén eredeti magyar szót használunk, teljes

joggal feltehetjük, hogy hegedseink is voltak már akkor — vagy

talán már elbb is — midn a nyugati fidlerek, vielleur-ök, viella-

*) A n. és sz. gróf Sztáray cs. okit. I. 301—302.
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torok mködtek. A mi oklevéltári adatunknak nagy érdeme az,

hogy egy hegeds nevét azon idbl rzi, melybl a kobzosokra

vonatkozó legrégibb adatok fölmerültek. Ezzel a történeti differen-

tiák el vannak ütve ; a két hangszer seredetére vonatkozó kéte-

lyeket pedig az egyetemes zenetörténelem oszlathatja el, mely az

általunk koboznak és hegednek nevezett két hangszer XI—XIÜ.

századi válfajai közt alig tud egyéb különbséget tenni, mint azt,

hogy az egyiket úgy pengették, a másikat nyírettyüvel vonták.

A magyarországi németség és a reformatióval kezdd nagy nyu-

gati befolyás a lantot kezdi divatba hozni. Ezen guitárszerü pen-

get hangszert a spanyolországi arabok és a keleti arabok ellen

küzd keresztesek terjesztették el. Hozzánk a németek közvetíté-

sével került s kiszorította a vele rokon kobzot. Tinódi már Lantos

Sebestyén volt ; utánna két emberöltvel Szepsi Csombor Márton

megbámul egy különös franczia hangszert, s mivel épen Chalons-

ban látta, hisz azoknak, kik Attila idejébl származtatták, s hisz a

saját homályos történeti combinatiójának is, midn azt úti emlé-

keiben koboznak nevezte. A literátus lantosok mellett volt a lené-

zett hegedsök osztálya. A szidalmak után következtetve, ezek az

alsóbb osztály énekmondói lehettek. Mveletlenségüknek köszön-

het, hogy k egy si czéh conservativ folytatói maradtak. Els
sorban rajtuk ragadt a régi név, pedig az ügyes külföldi hangszer-

készítk az hegedjökön is sokat változtattak, s miként a pen-

get hangszereknél történt, úgy itt is minden változat új nevet

kapott.

A mi most már István hegeds személyiségét illeti, az okle-

vél szövegébl els sorban azt lehet ráolvasnunk, hogy a nagy-

mihályi urak született jobbágya volt. Határozottan ki van téve,

hogy neki ós Mihály bajnoknak külön sessióik voltak, melyek közé

az orosznak nevezett János és az oroszos nev Dimit jövevény

közös kúriája esett. Ezt k szolgálattétel fejében élvezték, mint

akár a velk egy sorban említett Tamás kézmíves. A nagyobb

méret királyi javakon az ilyen alattvalók foglalkozás szerint cso-

portosíttattak, mit az általuk benépesített telepek neveibl tu-

dunk. Ezért fordul el a középkori oklevelekben annyi Solymár,

Solymcs, Kulcsár, Lovászi, Szakácsi, Kovácsi, Igriczi stb. A név

állandósítását azonban csak abból lehet megmagyaráznunk, hogy

a lakók hivatásszer foglalkozása egyszersmind hagyományos is

volt; a szakácsmesterség ép úgy firól fira szállt, mint a sólyom-
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tanítók és az igríczek mestersége. Az ország bárói gazdaságukhoz

képest csak sessiókat adhattak ugyan, de a kiknek adták, azokra

ép oly állandó szükségük volt, mint a nagyobb méret királyi ház-

tartásnak. Az igriozek inkább zenészek lévén, csak nagyobb testüle-

tekben szerepelhettek : ezért kaptak aztán a nagymihályi igriczek

is egész mezséget. Midn azonban a vagyon többszörösen földara-

boltatott, nekik is oszlani kellett, a mi náluk a pusztulást jelentette.

Az általunk idézett osztálylevél félig-meddig már az utóbbi esetet

sejteti velünk. Tamás histrio csak késbbi beköltöz volt, de mint

kedvelt egyén közvetlen az urak fészke mellett kapott telket István

hegedsé sem esett Nagymihálytól messze. Különben is nála az

bir f fontossággal, ho^y a sessiót maga birta, a mi szintén ers
bizonyíték arra, hogy önálló hegeds énekmondó volt és nem va-

lamely zenész-testület egyik hegedse; hogy mint örökös jobbágy

a sessiót foglalkozása révén élvezte, a mi foglalkozása hagyomá-

nyos voltát föltételezi ; hogy mint hagyományos mesterséget zfr

örökös jobbágy ép oly gyökeres magyar volt, mint a nagyterje-

delmü uradalmak azon többi népessége, mely a határjárásnál meg-

jelölt birtokrészeknek hamisítatlan magyar neveket adott.

Az igriczek, Tamás histrio és István hegeds emlékét rzfr

osztálylevelek csak 21 évi idközben Írattak. Ha ezen közelséghez

hozzáveszszük, hogy a három adat csak esetlegesen merült fel

egyetlen fúri család birtokainak határjárásánál, az anjoukori mu-

lattatók virágzására igen örvendetes következtetést vonhatunk. Az
árpádkori nyomok a tatárjárás utáni idre esnek s majdnem kivé-

tel nélkül a királyi joculatorok földjeinek eladományozásáról

tudósítanak. Ez a koronajavak elharácsolásának szomorú idejére

esik. A szerencsétlen gazdálkodás czélja a hatalmas urak lekenye-

rezése és a királyi tekintély támogatása volt, mely utoljára is

azon végzdött, hogy törvényhozásilag kellett gondoskodni a
koronás ft megillet tiszteletrl. Ilyen viszonyok közt igen

érthet, ha a nagy háztartásban legelször is a mulattatók szol-

gáltatták a nélkülözhet felesleget. Az egyházaknak adott igricz-

birtok késbbi lakói bizonyára felhagytak eldjeik hagyományos

mesterségével, st a legtöbb világi kézre került joculator-birtok is

csak névben tartotta fenn régi haszonélvezi emlékét. Eddig csak

egy joculátorról volt tudomásunk, a ki már nem a királyiak közé

tartozott. A káli Mikót értjük, kinek 10 holdnyi földjét az Oghus

nemzetségbl származó Csaba es Bánd testvérek 1296-ban elad-
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1

ják monoszlai Saul fiának, Gergely mesternek. Ezen énekmondói

birtok törmeléke lehetett a közeli Tihany eladományozott vár-

javainak. Ugyanezt lehet mondanunk a nagymihályi urak Igrisch-

tyájáról, mely egy másik királyi várhoz, Ungvárhoz, ép oly közel

esik, mint Nagymihályhoz. Ez csak föltevés ugyan, de a töbhi

Igriczi további sorsáról még ennyit sem tudunk.

A nagymihályi Kaplyonok idézett levelei a homályos kér-

désre egészen új világot vetnek. Bellük ismerjük meg legelször

azt a különben igen természetes jelenséget, hogy azon arányban,

melyben a királyi háztartás fénye vész, a meggazdagodó furaké

növekedik. Amott elbocsátják a joculatorokat s itt meg a bolondos

histrio is telket kap. Az ungváriak egykori igriczei elszélednek

ugyan, de helyettök találunk egy énekmondó hegedst. Miért

ne lehetett volna ez máshol is így ? Ha a mulattatók egyik fúri

család háztartásában szerepet játszottak, bizonyára szerepeltek

azon egykoruakéban is, kiknél a határjárók nem botlottak meg

telkeikben. A Sztárayak levéltára mellett eddig csak két nagy

családi levéltár került nyilvánosságra, a Zichyeké és a Károlyiaké.

Ezekbl a középkori furak háztartásának általános képét még
nem lehet megalkotnunk ; de már ezen aránylag kevésbl is meg-

bizosonyodhatunk a fell, hogy az a szerencsés véletlen, mely a

Eaplyonok ungmegyei birtokán él mulattatók emlékét megrizte,

munkás volt más alkalommal is. A Zichyek egyik 1364- ki leve-

lén,' mely Kelecseni Donch és fiainak a Kasoki családbéliekkel

létrejött egyességérl tudósít, a következ határjelölési eset olvas-

ható : quod possessiones Komar et Kosuh parva vocate aplaga

meridionaly adiacentes, usque admetas possessionis Baranch

nominate super quibus Nicolaus dictus Kobzos, et nob con-

sors sua mediante sacramento suo iustificassent Juramentum

deposuissent, cessissent et deuenissent donch et filys buís formám

eleccionis ipsorum possidende. (Zichy Okmt. III. 255.) Ezen kobzos

a szomszédos Zemplénbl való és István hegedsnek kortársa.

A találkozás és az a gyakori véletlen, mely emiéköket megrizte,

csakis a virágzás korában volt lehetséges.

Fájdalom, hogy az ilyen oklevelek megjelenése szintén csak

véletlen számba meg. Derék szakembereink, kik a levéltárakat

kutatják, csak az érdekes, természetesen csak a történelmileg

érdekes okleveleket vadászszák. így aztán épen nem lehet csodálni,

hogy a mulattatók szegény ördögei, kiket az oklevél csak mellesleg
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szokott érinteni, ügyeimen kívül hagyatnak. Pedig kár, mert a

róluk szóló helyek irodalomtörténetünk azon részét gazdagítják,

hol a cseppnyi adat még nem tengerbe esik.

Sebestyén Gyula.

HAZAI IRODALOM.

Fazekas Mihály Ludas Matyija. A bécsi 18 17 -ki második kiadás

után sajtó alá rendezte, szerzje rövid életrajzával ellátta Mábraij

Lajos gymn. tanár, Szatmártt, 1891. — Ara 20 kr.

A pár sornyi elszó kijelentése szerint e kiadás els sorban a ta-

nuló ifjúság számára készült, de szolgálatot akar tenni a nagy olvasó

közönségnek is, «mely Fazekas mvét már talán csak névrl, vagy ngy
sem ismeri*. Szivesen védelmére kelnénk a leszólt közönségnek, ha ben-

nünket a czímlapon jelzett életrajz nem hallgattatna el azzal, hogy még
Mátray sem ismeri a •Ludas Matyi* azon újabb kiadásait, melyekre

védelem esetén hivatkozni akartunk. Azt olvassuk ugyanis, hogy a kis

m •utolsó kiadását 1836-ban Lovász Imre Debreczeni doktor eszkö-

zölte*. De ez nem áll, mert a bécsi 1815-ki els kiadást, 1861-ben újra

lenyomatták Debreczenben ; a bécsi 1817-iki második javított kiadást

pedig a Vasárnapi Újság tette közzé 1884-ben. Tehát semmi alapja sincs

az ilyen feljajdulásnak ; «a hozzáférhetetlenség is segítje volt az elfele-

désnek, hiszen mostanság Fazekas •Ludas Matyi* -ját jobbadán csak a

múzeumok ismerik*.

A múzeumok ezen kiváló tiszteletben tartása ösztönzött bennün-

ket arra, hogy Fazekas mveinek azon példányaiba is beletekintsünk,

melyek a Nemzeti Múzeum könyvtárában riztetnek. Itt a Lovász

Imre által közzé tett verseken kívül csak a • Ludas Matyi* második

kiadása van meg, mely valamikor Bacsányi tulajdona volt. Ezen

példányon két bejegyzés olvasható. Az egyik szerint a szerz nevét

rejt F. M. Szerdahelyit jelentené, mit egy késbbi olvasó Fazekas

Mihályra javított ki; a másik csak ennyit mond: lásd: *Századunk.

1840. 13. szám. Február 13». 102. lap. Ezen utalást az irta, ki a füzet

szerzjének Szerdahelyit tartotta, mit a vonások azonosságán kívül

még a pontosan megjelelt hely tartalma is bizonyít. Egy Levél van ott

lenyomtatva, melyet Gróf Fáy István máltai vitéz írt Lisztrl és a

pesti magyar szinházakról. t Szerdahelyi — olvassuk többek közt —
valamint mindig, ugy most is megmutatta, hogy t az Isten comicus-
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nak teremtette ; is megérdemli, hogy a' nemzet t szeresse és becsülje

;

hanem megvallom, szeretném neki megsugüi, hogy ha máskor olly bo-

hózatot ír, mint Ludas Matyi, némelly allegóriákban vigyázóbb legyen.

Nekem, megvallom, Ludas Matyiban igen nem tetszik az, hogy a' föl-

desúr elbb jól megkínoztatik és megveretik, 's egykét szempillantás

múlva jön az ispány jelenteni a' parasztoknak, hogy a' dézma és robot

el van engedve. — Pestnek szomszédságában gyakran magyar paraszt

is bemegy a' theatramba, 's a' hir szájról szájra menvén, az effélék a'

föld népére nem jó benyomást tesznek ; és így Ludas Matyiban a sok

satyricus kifejezések az aristocratia és földesurak ellen talán el is ma-

radhattak volna. >

A szép ismeretlen adat megbolygatása itt nem volna helyén ; csak

Mátrayt akartuk megörvendeztetni vele. Hogy errl mit sem tudott,

nem róható fel bnül. Sokkal nagyobb baj az, hogy a Vasárnapi Újság-

ban megjelent lenyomat rövid bevezetésébl is egészen új dolgot mesél-

hetünk neki. A gondos névtelen ott azt jegyzi meg, hogy az eredeti

szöveg régi Írásmódjától csak annyiban nem tért el, «a mennyiben az a

mértékre is bír vonatkozással*. Ez az egyszer szabály különben any-

nyira a dolog természetében fekszik, hogy eddig a maga esze után is rá

tudott jni minden régi költ újabb kiadója. Mátrayra azonban ráfért

volna az intés, mert nélküle olyan szörnyeteggel lepte meg olvasóit,.

mint hiába keresünk az egész magyar szépirodalomban. Mellette még
a híres Döbrentey-fóle Berzsenyi-kiadás is csak közönséges csodabogár

marad.

Mieltt ez érdes kijelentés felháborodást szülne, jogosultságát

megdönthetlen számokkal sietünk igazolni. Az új •Ludas Matyi » össze-

sen 530 hexameterbl áll, s mi az eredetivel való összehasonlításkor

összesen 564 goromba hibát jegyeztünk meg benne. (Több szem bizo-

nyára itt is többet látna.) Ezen számban 257 hiba van olyan, mely a

verset teljesen tönkre teszi, a szöveget s vele az értelmet is megmásítja;

a többi pedig olyan, mely a verselésnek nem árt ugyan, de az eredeti

interpunctióját elrontja, vagy a tiszántúli nyelv hangzóit minden

következetesség nélkül rövidíti vagy nyújtja. Szeretnk, ha az egész

csak goromba tréfa volna ; de sajnálattal tapasztaljuk, hogy a komoly

kiadó minden tévedése határtalan felületességének és ismeretei korlá-

toltságának tulajdonítható. Ott van pl. Fazekas jelmondata, melyet a

m elejérl bölcsen áthelyezett az els « levonása elé s alája Phadrust

irt Phaedrus helyett. A figyelmetlenségre viszont igen jellemz példa

nála a hs neve, melyet mindig Ludasnak irt Ludas helyett, nem is

sejtve, hogy a rövidítéssel a hexameternek mindig kitörte egy lábát.

Vagy: neki mindegy, ha •szke pre gatyában* áll a «szke pre

gatyában* helyett; ha «kedve derül » helyett «kedve kerül t-tet, a
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• törvény-tévk • helyett « törvény-hozók i-at, ile megyén* helyett «ke-

ményen i-t, «hogyt helyett tegyi-et. tjó» helyett* «nagy»-ot ir ! A ver-

sek tökéletes eltorzítására szintén hozunk fel pár jellemz példát, és

pedig úgy, hogy bekezdéssel elkülönítve mingyárt utána irjuk Fazekas

hibátlan szövegét is. Kezdjük az els « levonás els során :

Hajdan egy faluban, a Nyiren-é vagy az Erd-[Háton?

Hajdanit egy falubann, a' Nyírenn-6 vagy az Erd-[Háton ? —
A napokat, s nem elég tágasnak anyja telekjét:

A' napokat; s nem elég tágasnak az anyja telekjét: —
Bajra vetette fejét s kigyalogolt a falu végén

Bajra vetette fejét s kigyaloglott a' falu végén —
Gúnyolták ki az vele ntt egyforma korú

Gúnyolták ki az vele ntt egyforma korásá —
Jókor kitek azok, maga bajmólt vele az özvegy,

Jókor kitek azok, maga bajmólt vélek az özvegy, —
Mely utón sok Rácz ur lett abban az idben.

Melly úton sok Rácz úr lett abban az idben. —
Hessegete ; az eladni való húszat kiszakasztá,

Hessegeti ; az eladni való hmzat kiszakasztá, —
Hogy a földet még a lábaujja sem érte.

Fogva, hogy a' földet még a' lábujja sem érte. —
A boszuállás lelkének ördögi mérgét.

A boszszúállás lelkóuek is ördögi mérgét. —
Eljutván a kastélyhoz, mint ahhoz ért

Eljutván a' nagy kastélyhoz, mint alwz ért —
Onnan vizsgáló képpel ment a farakáshoz

;

Olykor fel-felnéz és a fákat mosolyogja,

Onnan vizsgáló képpel megyén a' farakáshoz
;

Olykor fel-felnéz, a' fákat megmosolyogja, —
Ott terem. — Pillanat alatt kin vágynak az erdn

Ott terem. — Egy pillantat alatt kinn vágynak az erdn —
Rengett a sok kopogástól, s a rohanó fák

Vad mormogá8aitól. —
Rengett a' sr kopogástól, s a' rohanó fák

Vad morgásaitól. —
Felveszi hát a vén haczukáját; doktori módon
Kezdi viselni magát ; illett a tászli, paróka,

Felveszi hát a' vén haczukákat ; doktori módonn
Kezdi viselni magát; illett rá tászli, paróka, —

Melyek a hátáról nem akartak oszolni, az ágyban

Mellyek a' hátáról nem akartak el-oszlani, ágyban —
Fojtá be száját ismét nagyságos uroknak ?

Fojtá bé ismét száját nagyságos uroknak ? —
Nem lehetett, mert mindig más szinben jelent meg.

Nem lehetett, minthogy mindég más színbe jelent meg. —
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Bokroztattá baját, egyszer már semmi reménység

Bokroztatta baját, és már egy ízbe reménység —
Es mégis mindjárt ki hagyom vájatni aczéllal

És mégis ki hagyom mindjárt vájatni aczéllal —
Es kíváncsi szemét dülyesztve mereszti utánnok,

És kíváncsi szemét düUyesztce mereszti utánnok. —

Ilyen kiadásban a Matyi mulatságos regényét élvezni nem lehet.

Hem Fazekasnak, hanem az új kiadó naivitásának köszönhetjük, hogy a

füzet bennünket utoljára megnevettet. Midn ugyanis Mátray a negye-

delik « levonás* végére ért, eszébe jutott, hogy az irodalomban neki is

van egy-két Döbrögije, kiken a Matyi háromszoros sikere után illó

volna a sérelmet legalább egyszer visszaverni. Ezért tehát a kis füzet

végén egy furcsa « Megjegyzés »-t koczkáztatott meg. Azt a szerencsétlen

órában fogantatott könyvet hozza szóba, melyet 1888-ban adott ki

Fazekas Mihály életérl és munkáiról. Szerinte a m páratlan hatást

ért el. «Széles körben vita tárgya lón, polemia-polemiát ért fölötte,

egész Fazekas-irodalom támadt könyvem nyomán » — mondja önérzettel

b utal azon lapokra és folyóiratokra, melyek a mvet észrevették vagy

megkritizálták. A siker ezen összegezésén csak az apró diáknép, füzeté-

nek választott népe, bámulhat; de azok, kik azt a bizonyos Fazekas-

irodalmat ismerik, csak mosolyogni tudnak, mert a szerz utal olyan

helyekre is, melyeket önérzetes író elhallgatott volna. — No de neki

«rre is van — Megjegyzése. tA vitának — mondja — különösen az ál-

talam közzétett « ismeretlen versek* képezték tárgyát, melyekre vonat-

kozólag az id azóta csak nekem adott igazat (?). De mivel errl sem

akkoriban nem tudtam apróra elszámolni, id és közlés keret hiján, sem

jelen könyvecském nem alkalmas arra, hogy benne bvebb bizonyitga-

tásokba bocsátkozzam : a (debreczeni) kör többi munkásairól szólván,

részletesen, polémiáról polémiára, el fogok számolni. E könyvecske vé-

gén még csak abbeli meggyzdésemnek akarok kifejezést adni, hogy

:

akkori álláspontom azóta sem változott, hogy valamint eddig megfelel-

tem (?), ugy meg fogok felelni álláspontomat illetleg minden állítá-

somért ezután is*. . . .

Az ismeretlen versekre tett megjegyzés els sorban a Philolo-

giai Közlönyt érdekelheti, mert a jelen sorok írója Mátray olvasóit ezen

folyóiratban (1889. ápr.) figyelmeztette arra, hogy a felfedezett ismeret-

len versek egy részét Ányos, Verseghy, Szentjóbi Szabó László, Csoko-

nai és Kisfaludy Sándor irták, st egy Fazekas kiadott költeményei kö-

zött is ki van már nyomatva. Bizony kár volt ezt a szégyenletes kudar-

czot föleleveníteni, s még nagyobb kár lesz tovább feszegetni. Ugyanezt

mondhatjuk a dérrel-durral hirdetett polémiákra vonatkozólag is. Kü-

lönben mi csak egy polémiáját, jobban mondva feleselgetését ismerjük.

Philologial Közlöny. XV. 4. qq
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Az 1888. évi Fvárosi Lapokban folyt a fölött, hogy az els «Ludas
Matyi » szerzje tudtával vagy a nélkül jelent-e meg Kerekes Ferencz

kiadásában ? A kiadó elszava, am els gondatlan (pre gatyás és bog-

jás fej*; kidolgozása, a második kiadás új bevezetése mind arra valla-

nak, hogy a szerz csakugyan nem tudott róla semmit. Evvel szemben

Mátray azt állította, hogy Kerekes elszava s késbb Fazekas vallomá-

sai (talán még a gondos átdolgozás is !) csak a czenzúra félreve-

zetésére lettek volna szellemesen kieszelve. Ezt a szintén szellemes fol-

tevést id. Szinnyei József tette tárgytalanná Fazekas azon levelének föl-

elevenítésével, melyet az els kiadás alkalmából írt Kerekes Ferencz-

hez. Az egészben csak az volt hiba s a felesleges szóváltást is csak az

idézte el, hogy a közlés akkor jelent meg, midn Mátray mvét a deb-

reczeni nyomda már elkészítette. A rá való hivatkozás tehát bátran el-

maradhatott volna, valamint azzal sem veszt az engesztelhetlen szerz

semmit, ha a bejelentett elszámolás örökre elmarad. Ha azonban min-

den áron mosdatni akar : vegye el önmagát, hogy az igért munkával

legalább azt a különben igen szelid kritikust hallgattassa el, ki a jelen

folyóiratban annak idején (1889 febr.) mve pongyola stílusát és tártai-

matlanságát kifogásolta.

Hogy a szóba hozott füzet tulajdonkópeni tartalmától annyira el-

kalandoztunk, nem mi vagyunk oka, hanem a sületlen, « Megjegyzés •,

melynek semmi köze az újabban kiadott «Ludas Matyi •-val. Ha ez

nincs, az eltorzított verssorok idézése után rögtön arra kértük volna

Mátrayt, hogy a szörny kis füzetet vonja vissza a könyvpiaczról. Nem.

az általa leszólt közönséget féltjük, mert ez ilyen esetben a jó izlés meg-

támadóival hamar végezni szokott ; hanem féltjük a kiadó gymn. tandrtt

ki a tanulóknak ajánlott mben irodalmi mveltségének fogyatékos vol-

táról állított ki újabb bizonyítványt
Sebestyén Gyula.

I. Latin-magyar zsebszótár a gymnasiumok és reáliskolák számára*

Szerkesztette Dáríd István. Budapest, 1889. Lauffer. Ara 2 frt 50 kr.

II. Magyar-latin zsebszótár, gymnasiumok és reáliskolák számára.

Szerkesztették Dávid István és Némethy Géza. Budapest, 1888. Lauffer.

Ára 1 frt 30 kr.

I. Hosszabb ideje már, hogy a fönt jelzett kisded szótárak elhagy-

ták a sajtót, s hiszem, hogy eddig több középiskolában el is terjedtek

;

mindamellett nem emlékszem, hogy szaktanító valahol ismertette volna

ket. Pedig egy szótár összeállítói méltán megérdemlik, hogy fárasztó

munkájokban kartársaik támogassák. Nemkivánható ugyan, hogy ex offo

neki álljon valaki s minden bett végig nézzen ; hanem csupán, hogy

a használat közben szemébe ötl — nem mondom, teljesen elvetni
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való (mert ilyet alig talál), hanem csupán a « szerinte hibás* dolgokra

figyelmeztesse a szerzket. Részemrl azt gondolom, abban van a hiba,

hogy újabban nagyon lankadt bennünk a buzgalom az iskolaszer taní-

tás iránt. Ma már csupán eladunk s kijelöljük a leczkét; elkészítjük

ugyan a latin-magyar és viszont való fordításokat, de egész egyetemié-

een ; s mivel tudjuk, hogy a kész fordítások úgy is kézrl-kézre járnak

az ifjak között, oly hézagos vagy magas utasításokkal szolgálunk nekik,

hogy meg sem értik s így kénytelenek a dolognak könnyebb végét fogni

:

mindenféle segédszerhez folyamodni. Véleményem szerint a tanítónak,

fkép eleinte, a szótár vagy más köoyv használatában való könnyebbség

megszerzése czéljából, a deákokkal együtt kell néznie, vizsgálnia a szó-

tárt vagy más könyvet is, s megbeszélnie minden adatot, figyelmeztetni

ket hol erre, hol arra ; mert csak így tanulják meg könyveik haszná-

lata módját s csak így tadják megbecsülni értéköket. Azt hiszem, ily

módon iskolákönyveink sokban javulhatnának, mert tanáraink többet

foglalkodnának a magunk termékeivel s így a mai világban, mikor több

lapot fölkereshetünk észrevételeink közlésére, sok hasznos adattal járul-

hatnának iskolakönyveink tökéletesítéséhez.

Úgy látom, Dávid István, mint a régi iskolából kikerült tanító,

az elbb vázoltam iránynak a híve ; legalább könyvei errl tanúskod-

nak. Nem játsza bennök a tudósdit, hanem, a mennyire csak lehet,

iskolaias. Folyton szerény hangú könyveket ad ki, melyek egészen olya-

nok, mintha minden szavát deákjaival együttesen állapította volna meg.

Szóval, azt tapasztalom, hogy az könyvei, ha nem kalandoznak is fel-

sbb régiókban, lelkiismeretes fáradság és izzadás eredményei, melyeket

nem lehet, nem szabad figyelmen kívül hagynunk. — 1888-ban össze-

állítja Némethy dr.-ral magyar-latin zsebbe való szótárát, egy évre rá

pedig ugyanoly minségben, de egymaga, a latin-magyar részt. — Ez
utóbbira áll fkép az, a mit Dávid munkáinak jellemzésére elmondot-

tam. Minden sora elárulja, hogy szavanként úgy megrágta, a mit írt, s

a nyomtatásra is oly éberen rködött (igaz, ebben Pozder dr. is segített

neki), hogy egyrészt a megfogalmazás, másrészt a küls kiállítás tekin-

tetében teljes dicséretet érdemel. Megostromoltam többször, de a reá

fordított gondosság ismét és ismét legjobb oldalának bizonyodott elt-

tem. — Azt mondhatná ugyan valaki : könny volt Dávidnak latin

-

magyar szótárt kidolgoznia ; mert hisz elég kézi szótárunk van már, s

nem volt nagy munka belle újat szerkeszteni. Csakhogy Dávid nem is

vindikálta magának e könyvével az eredetiséget oly mértékben, mintha

az egészm saját fejébl került volna ki ; hanem megelégedett avval,

hogy más szótárak és a maga tapasztalatai nyomán egy, igazán deák

kezébe való 6zótárt alkosson, a melyben fkép egyéb iskolakönyveinek

használói ugyanoly hangon, ugyanoly szórendben, ugyanazon szavakkal

28*
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találjanak meg minden szót és kifejezést, mint a milyenekkel eddig

tanulták. Abban a helyes kis alakban, melyben Ballaginak legkisebb

(német) szótárai, vagy Holub régi kis szótára, Muret szótárai (angol-

franczia), vagy a sárospataki (latin) szótárak s abban a betrendben,

melyet az újabb szótárak, régebben pedig Farkas (német) szótára (a rö-

vid és hosszú összhangzók együttléte) matatnak, — jelent meg e kötet a

magyar-latin részszel egyformán, — igazi megrostált tartalommal, úgy
hogy akár a latin (ritka az ilyen : induáas, 163 1., conditio, 228. 1.),

akár a magyar helyesírás, akár a prózai, költi és kései latinság, akár

fkép a magyar szóképzés és mondatszerkesztés tekintetében nem kell

lépten-nyomon helyreigazításokat tennünk ; mert majd minden úgy van

benne, mint «legújabban » kívánjuk. Részemrl csakis azt sajnálom, hogy

a tulajdonneveket kihagyta ; mert igaz ugyan, hogy a tanító, ha másról

nem, ezekrl bizonyosan be fog számolni deákjainak ; de az újabban fel-

kapott szorgalmi olvastatásnál mégis csak jó volna, ha deákunk ezekre

is találhatna szótárában útbaigazítást. A könyv (mind a két rész) elég

olcsó, bár nem áll egészen, a mit Dávid mond elszavában, hogy nincs

olcsóbb szótárunk az övénél ; mert bizony a sárospataki is olcsóbb vala-

mivel, Németh Antalé pedig (a két rósz együtt) 1 frt 75 kr. Hogy azon-

ban úgy ne tnjem föl, mintha csak futó pillantást vetettem volna a szó-

ban lev szótárra, megteszem reá észrevételeimet, melyek átolvasás köz-

ben tollamra jöttek.

Accidit mellett jó volna, ha olvashatnók: rosszra, contingit-nél

pedig : jóra. Adolescem származékaira csak utal a szerz, hogy keresd

advh&cem alatt ; de hiába keresed. Aequipero jobb, mint aequiparo;

tehát az elszó szerint csak ahhoz szokjék a tanuló, a mi helyesebb.

AgncUas-riÁl elmaradt, hogy atyai vérrokon. Animál mellett jó kitenni

(legalább rekeszben), hogy «ember* is. Néhol a perfectumok és supi-

numok s egyéb grammatikai dolgok nem egészen egyeznek a nyelvtan

legújabb kiadásával, pl. antestob&n . Apud a rendes, tehát aput nem
gyakori ; ép így arbor-nÁl is. A ct8-rl épen ellenkez adat van, mint a

szokásos (J. Pirchala, Stil. 64. §.). Brattea jobb, mint bro-*ea, damma,

mint dáma. Capio-nál elmaradt : virgineni Vestalem y
coopto-nál augu-

rem, certamen melll pedig tpárbaj •. Cogo passivumát jelezni kell értel-

mével együtt. Compono mellett hiányzik : beüum, comobrinusnál

:

« atyai* unokatestvér, aVnél ea de causa, defendo melll reum, dimi-

catio-nál « veszedelmes », doceo-nál « bizonyít*, educo 3.-nál: « testileg*

nevel, exoptonÁl: «ersen», ezterus-nti, hogy csak többesben használa-

tos, ott is jobbára csak gens, natio y civis, socii mellett ; grex melll

hiányzik: tgulya*, gurusnál tfakó*, JieUeborus melll a «h» nélküli

alakok (s az itt jelzett veratrum-ot hiába kerestem v alatt/, iara-nál

•nihil iam*, imago-uÁl • mellkép », infemus- és infestus-nkl « halálos*
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ellenség (ffokban), ingratus-nÁl •animus* (háládatlanság), instituo sza-

kaszában •artibiw, interrex-nél prodo, ostendo-nÁ\ bizonyít, kimutat,

—

probe mellett •scio*, reroco-nál in memóriám és ad artem ; defatigo mel-

ll az «e»-e, dumettim, dumosus-nál a két •m*-es 9 gaüinaceu8 mellett az

• iusi-os, nausea mellett az ci»-s alak. Mind eme hiányok azonban csak

azon takarékosságra törekvés eredményei, mely sokszor a legszüksége-

sebb dolgok mellzésére viszi a szerzt. — Mivel coniunx jobb, mint

coniux, jó, ha az elbbi mellett hozzuk fel az értelmet ; ép így harena,

-osus-nál, továbbá inclitusriÁl, sincoho, nunquam, opilio (nem u-val !),

quattuoTy res publica, setius, umidus, nequiquam
y promunturium-uÁL

Contradico-iiál jelzend, hogy összeírva és dativusszal kési latinság

terméke. Orgonál kár említeni •dictotorem*, hanem csak dtco-nál.

A diem de die-t jó lesz specificálni, mikor állhat •in dies* értelmében.

Detao-nál az erkölcsi kötelezettséget hangsúlyozni kell. Discribo-t is föl

kellett volna hozni de&cribo mellett, szintúgy rftco-nál : in contione, ad
populum, genus dicendi (scribendi) értelmestül. Nem értem, miért

mondja, hogy eculeus (v. equrdeús) lóalakú volt (talán az ülésrl ?)

.

Richben az alakja épen nem «ló» ; — vagy miért van interficio alatt

• loco*, ob rem-nél pedig • eredménynyel • (305. 1.) ? — Faustw-n&k jel-

lemz értelme : szerencsehozó. Foris többesben jelölend. Homo novus-

nál föltnt, hogy így ír Dávid : «a ki els visel* (e h. • elször*) ; bár

tudom, hogy némelyek védik ezt a szólást (1. Thewrewk, Aristoph.

Gloss.). Propraetor h. a teljes alak kivánatos. Quatenus igen ritka

(1. Krebs és Menge könyveit) •minthogy* jelentésben. (A Cserny-Dávid-

féle gyakorlókönyv is e hibában leledzik.) Quondam-r6\ nem mondható

•jövre* (1. Pirchala, Stil.). Minek coniunctivusban mondani tquoquo

modo res se habeaU, mikor az indicat. a rendes? — Megemlíthetem

még, hogy a quantitas felrakásában szerencsésen járt el a szerz ; mert

csakis a hosszú szótagokat jelezte ; a mint a németek közöl többen jó

ideje ezt a módot használják, s nálunk is Pecz Vilmos már évekkel ez-

eltt sürgette. Megjegyzem végül, hogy néhány idiotismusnak igen érez-

tem a hiányát e könyvben, valamint, hogy az ellentett szavakat is na-

gyon szerettem volna alkalmazva látni, a melyeknek a tulajdonkópi,

törzsökös értelem megállapításában kiváló hasznuk van.

II. Mieltt a magyar-latin részrl tüzetesebben szólanék, elre bocsá-

tom, hogy magyar-latin szótárainkról oly roppant leszóló nyilatkozato-

kat lehet hallani, melyek majdnem a hasznavehetetlenség legalsó fokára

ítélik ket. Sikerült ugyan már többször megértetnem az ily egyénekkel,

hogy nincs igazuk ; de k folyton azt hangoztatják, hogy olyan szótá-

runk legyen, mint Ingerslev vagy Heinichen szótára : akkor majd tud-

nak deákjaink magyarból latinra helyesen fordítani, de addig nem I
—

Azon teljesíthetetlen kifogásukról nem is szólva, hogy mindent abban a
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formában találjanak, a melyben a magyar szöveg tartalmazza, — f
kifogásuk a synonymika hiányát illeti e nem szótárainkban ; noha tud-

hatnók, hogy nincs az a nagyterjedelm szótár, melyben a synonym

szavak magyarázatukkal együtt elfoglalhatnák az ket megillet tért.

Készemrl megvallom : megelégszem avval, ha bármely szó alatt a leg-

jellemzbb szavakat abban a sorban találom, a melyben az értelemnek

jobban vagy kevésbbé jól felelnek meg. így azonban megtörténik, hogy

a szótár szavai a kezdbetk szerint más és más helyre jutnak s nem
sorakoznak a synonym könyvekbeli szavak rendje szerint oly számban

egymás mellé, mint közönségesen olvashatni, hanem szétszórtan lesz-

nek az értelem ámyéklatai szerint fc a kezdbetkhöz képest. De épen

abban áll a tanító kötelessége, hogy ily dolgokra figyelmeztesse növendé-

keit, azaz bevezesse a szótárhasználat titkaiba ; mert fkép él nyelvnél

nem kívánhatni a szókincs teljességét, még kevésbbé formaszerinti rész-

letezését. Különösen áll ez az átvitt értelm kifejezések fölkeresésére,

melyben szintén jó hosszú ideig kell tanítványaink szolgálatára len-

nünk, míg csak elégségéé biztosságra szert nem tesznek. És ha már-

most Dávid-Németby iskolai szótáráról szólunk, bizony itt is el lehetünk

rá készülve, hogy a synonym szavakat nem találjuk teljesen együtt. Ott

van pl. Dávidnak kis synonymikája ;
— próbáljuk meg, nézzük össze e

szótárral, s látni fogjuk, hogy nem is lehetett volna egyben elmondani

a synonymika általános megnevezései alá foglalt szavakat és kifejezése-

ket. — Másik kifogás, melyet magyar-latin szótáraink ellen felhoznak,

a szigorú classicitas hiánya. Igaz ugyan, hogy a classicitas dogmatis-

musa kérdésében, mely kizárólag Cicero- és mellékesen Caesarra alapítja

a nyelvszokást (1. Schultz-Lóvay, Synonym., elszó, IV. 1.), philologu-

saink meglehets helyes úton járnak ; mert már rég megfelelt a szigorú

pártiaknak Télfy (Kncycl. 92—93. 11.), st nem régen ép e folyóiratban

Gyomlay : mindamellett helylyel-közzel még mindig kísért közöttünk a

ciceronianismus merev hangoztatása. Az ilyenekkel szemben legjobb

maguknak a rómaiaknak felfogásával elállani, melyet e kérdésben táp-

láltak. Ki ne ismerné pl. Horatius ama sorait : tmulta renascentur. . . .» ?

vagy Seneca nyilatkozatát (Ep. 114. 10.) : Cum admevit animus fa&ti-

dire> quae ex more sünt, etiam in oratione, quod nóvum ext, quaérit, et

modo antiqua verba atque exoleta revocat ac profért, modo fingit ignota

ac deflectity modo id, quod nuper increbuit, pro cuüu habetur audax
tramlatio ac frequens. (V. ö. még Petron. Sat c. 1—5., Tacitus Diai.

de or. c. 26. és 34.) Szerzink azonban a józanabb classicitas hívei — ez

értelemben kell tehát elszavokbeli igéretöket venni. Csakis azt nem
tudom helyeselni, hogy a stilisztikák szájon forgó ajánlatait egy-egy

kifejezés szigorúan classicussá való változtatásában nem követték.

Tudnivaló pl., hogy unire ige újkorinak van mondva a stilisztikában s
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*ma szólásban : egyesült ervel, viribas coUatis van ajánlva ; ón tehát,

ha a szerzknek való vagyok, ezt használom s nem bánom, ha koronás

királyunk jeligéje is ama másik : viribus unitis. Ilyen helyek még : idé-

zett hely (larido?l. Krebs, adduco), dissertatio (Schultz-Lóvay is elveti),

-explicatio (eladás, min értelemben?), semus (értelem), szó van valami-

rl, scientia (tudomány majdnem mindenütt, többesben is ! ?), imprae-

senliarum (2 helyen is !), lingua vernacula (ezt már Vagács kárhoztatja),

recewio (1. Krebs), valedicere, contradico, exsisto (létezik !), szerint

(secundum, pl. Cio. szerinti ?), creator, creatura (!), lobi (eljár, elmúlik,

eltelik, múlik) stb. (Mellesleg mondva, vagy 60 ily helyet jegyeztem ki.)

Sok az ú. n. költi szó is.

Egyébiránt két jó tulajdonságot iparkodtak a szerzk szótárukban

érvényre juttatni: 1. a gondos anyaggyjtést ós megválogatást, mely-

lyel meglev szótárainkból az iskola számára való magyar szavakat ösz-

szeszedtók s az igazi józan orthologia elvei szerint megtisztogatott szó-

tömeget, talán csak négy helyet kivéve, ritka pontossággal szótárukba

illesztették. Összenéztem másodmagammal a sárospatakiak hasonló szó-

tárával majdnem minden bett, s vizsgálatom mindjobban és jobban

megersített elismerésemben, úgy hogy csakis vélemény dolga lehet,

vájjon mért hagytak el a szerzk egyes szavakat (pl. a sexualisokat) és

kifejezéseket. Persze itt egész sereg szót jegyeztem ki, melyeket a szer-

zk elhagytak ; de viszont az összehasonlított szótárt is ugyanezen vád-

dal illethetném. Meg kell azonban említenem, hogy a latin szóanyag

összehasonlításában nem jártak el a szerzk azzal a gondossággal, me-

lyet vártam tlük. Majdnem minden lapon akad (ép úgy, mint Bartal-

Yeres szótárában) egykét szó és kifejezés, melyeket javítani nemcsak

lehet, hanem kell is ; ezeket azonban már is hosszúra nyúlt ismerteté-

sembl elhagyom.*) — 2. Arra is törekedtek, hogy a latin helyesirás

legújabb vívmányai helyet foglaljanak munkájokban (1. az elszót).

Csakhogy e tekintetben nem jártak el kell következetességgel.

Tartozom végül az igazságnak azzal a kijentéssel, hogy a szerzk

két tekintetben téves úton jártak, még pedig : 1. mert a szótagok hosz-

szúságát vagy rövidségét igen kevés helyen jelezték ; holott legalább a

psBnultimát jelezni kell, melytl a hangsúly helye függ. A mit megjelöl-

tek is, az mindössze néhány ere végzet, s ebben sem voltak következete-

sek. Hogy kívánjuk ilykép a helyes kiejtés meggyökeresedését ?

!

2. A genetivus- vagy t-végzetek majdnem teljen elhagyása (különben

többi, e nem szótáraink is talán mind e hibában vannak), úgy hogy

fkép a ritkább szavaknál még a legjobb deák sem fogja tudni, mikép

declinálja ezt vagy azt a szót. Mily pbntos e két tekintetben is a latin-

*) Kívánatra a szerzknek rendelkezésükre bocsátom.
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magyar rész ! Egyébként azonban elég hasznos könyv lebet ez a rész is

s megérdemli, hogy nemcsak ott, hol Dávid egyéb könyvei szerepelnek,

hanem egyéb helyeken is több mondva csinált szótárunkat kiszorítsa a

használatból ; — de így kétségessé válik gyakorlati haszna különösen

a gyengébbek kezében. Kívánom tehát, hogy a különben nem tívet>

íSpfrcoc* készült munkát újabb kiadásában a mondott fogyatkozásoktól

teljesen megtisztítva üdvözölhessük. Bódiss Jusztin.

Dr. Holzweiszig Frigryes Latin gyakorlókönyve a harmadik osz-

tály számára. Fordította és latin-magyar szótárral ellátta dr. Pecz

Vilmos. Budapest, 1890. Franklin-Társulat, Ara 1 frt 40 kr.

Kétségkívül nagyon érdemes munkát végzett Pecz Vilmos, mikor

a magyar gymnasiumokra nézve hozzáférhetvé tette a nagy elterjedt-

ségnek örvend Holzweiszig-féle latin gyakorlókönyvet, annyival inkább,

mert az els és második osztály számára írt gyakorlókönyvek nálunk

már használatban vannak. A harmadik osztály tananyagát felölel

könyv derekasan megválogatott olvasmány .alapján bevezeti a tanulót a

mondattani stúdium els felébe. Corneüus Nepos, Caesar és Cicero latin-

ságával szerkesztett gyakorlatok révén a fiú megtanulhatja a latin mon-

dattannak legszokottabb jelenségeit és fleg az esettant. A magyarból

latinra fordítandó szöveg összefügg olvasmányt képez és Miltiades,

Themistocles, Aristidea, Pausanias, Cimon, Alcibiades és Epaminon-

das életrajzát tartalmazza. Az eredeti munkának bizonyára egyik nagy

elnye, hogy szép átnézhet egymásutánban bséges tananyaggal látja

el azt az osztályt, melynek számára azt szerzje írta. A magyar tanár

valóságos embarras de richesse-ben találhatja magát, mikor e gazdag

tartalomból eklektikus módjára tetszése szerint válogathat. Ez magá-

ban véve igen szép dolog ós egy tankönyv inkább nyújtson többet, mint

kevesebbet. A tanár tapintata majd kijelöli az elhagyandó dolgokat, ha

ezek talán túlmennek a czélján ; de másrészt ismét nem lehet tagadni,

hogy a túlságos nagy és bizonyos tekintetben felesleges mennyiség

anyag esetleg megdrágítja a könyvet. A mi szóban forgó könyvünknek

sikerült magyar átültetésérl és pompás szép kiállításáról csak a dicsé-

ret hangján szólhatunk, de árát (1 frt 40 kr.) kissé sokaljuk. Mert hi-

szen a latin mondattan mellett csak egy évig használható segédkönyv-

rl van szó, melyet a negyedik osztályban egy másik gyakorlókönyv

vált fel. De ezt nem tekintve, a jelen gyakorlókönyv igen jó szolgálatot

tehet latinnyelvi tanításunknak, melynek megjavítására nekünk taná-

roknak minden követ meg kell mozdítanunk.

Igen sikerült része a könyvnek az egyes gyakorlatokkal párhu-

zamosan haladó szójegyzék, mely a tanulót megkíméli az idt rabló és-
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léleköl szótárforgatástól. Nemcsak egyes szavak jelentését, hanem egész

kifejezések magyarázatát tartalmazza ez a szójegyzék. Ezen kívül van

még külön betrendes latin-magyar és magyar-latin szótár is, hogy a

tanuló szükség esetén az egyszer már elfordult, de feledésbe ment sza-

vakat is megtalálhassa. E szótár készítése nem ikis munkát adott a

könyv fordítójának, de talán el is maradhatott volna, a mivel a tan-

könyv közel két ívvel kurtább és olcsóbbá lett volna. Megjegyzem egyéb-

képen, hogy a nyomtatás tiszta és az egész könyv úgyszólván teljesen

ment a boszantó sajtóhibáktól, melyektl néhány tankönyv csak úgy hem-

zseg. A szótagok qnantitása is rendszerint jelezve van, fleg ott, hol a

tanulók az iskolai praxis tanúsága szerint hibát szoktak elkövetni. Eb-

bl a szempontból nézve a szótárt, szintén csak keresve találunk benne

kis vétségeket. Mindössze ezeket a hibákat jegyeztem ki magamnak :

• adiüvo* (adiüvo helyett) tauctöritas* (az o hosszú), tin/imusi-ban az

i rövid és ezért a hangsúly is az antepsenultimán van ; szintúgy *pristi-

mt/#»-ban is a psenultima rövid 1

; a •sacrilégium* -ban az «<?• rövid; az

indíligens szóban az antepaenultima hosszú ; továbbá völuntas áll völun-

tas helyett; bizonyára csak sajtóhibából lett az titérum* szónak rövid ^-je

hoszszúvá.

Nem tudom, hogy az iskolai gyakorlat szempontjából nem volna-e

czélszer, a szónál a hangsúlyt is külön megjelelni valami kis ékalakú

jegygyei. Tapasztalatból tudjuk, hogy úgyszólván minden tanuló, söt

sok tanár is hibásan hangsúlyozza az ilyen szavakat, mint : cónfero,

pérfero, circúmdare, prósequor, ímpetro, Themístocles (szinte rendesen

Themistócles-nek ejtik) ; továbbá a socíetas, íncolo, pérfídus, prístinus,

cónsumo, sacrilégus dírigo, díruo, circúitus, commómoro, sedífico stb.

szavakat is rendszerint hibásan hangsúlyozzák. Épen nem ártana a

következ szavaknál a hangsúlyos antepaenultimát feltüntetni quantitá-

sával együtt, mert a tanulók hosszasan szokták azt kiejteni, csak azért,

mert rajta van a hangsúly
;

pl. memória, condício, hospltium, inltium,

difficilis, astrolögia, auxilium stb. A latin orthoepia teljes joggal meg-

követelheti az iskolától a pontosságot. Tagadhatatlan tény, hogy mi

magyarok a latin szavakat tisztán ejtjük ki vagy legalább is tisztábban,

mint akár a németek, akár a francziák vagy olaszok, de a hangsúlyo-

zás tekintetében permultum peccatur intra et extra muros. Pedig hát

voltaképen a hangsúly üti nyélbe a szó testét és a latin nyelv gyönyör

hangzatosságát nagyban emeli.

Általában véve Pecz Vilmosnak e legújabb munkáját jó lélekkel

ajánlhatjuk a tisztelt kartársak szíves figyelmébe.

Dr. Pruzsinszky János.
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Olvasókönyv Szepesi-Tóth latin mondattanához. Szerkesztette

dr. Tóth György, Budapest. Pallas. 1891.

E könyvrl szóló bírálatom ki fog terjeszkedni : 1 . a szövegre ; 2.

a jegyzetekre. — Szerz a III. osztály anyagául vette fel
fc
Livius nyo-

mán: I. a köztársaság els éveit 1—21. p. II. a tribunatus behozatalát

1—17. p. ül. Róma városáról 1— 16. p. Ezután következnek : I. Dacty-

lusi versek, és pedig 1. Hexameter; 2. Pentameter ; 3. Dactylusi

párvers (Distichon.) — II. Jambus versek, végre Phaedrusból 12 mese.—
A IV. osztály számára ugyancsak Livius nyomán fel van véve : I. Gn.

Március Coriolanus 1—8. II. Decemviri 1—25. III. De Veiorum expug-

natione 1— 10. IV. Quomodo Galli Romám oppugnaverint, 1—20. V. T.

Manlius Torquatus 1— 10. Ezután következik Justinus nyomán VI. De
factis Cyri 1—5. VII. De Lycurgo 1—5. VIII. De Alcibiade 1—6.

IX. Cicero után : De sepultura Atheniensium 1—2. X. De Leonida 1—2.

és XI. Cicero után: De Alexandro Magnó. 1—3. — Költi részletek

ezek : (Ovidiusból) I. De Romulo Remoque (Fást. II. 385—420) ; 2. De
morte Remi (Fást. IV. 809—858.) ; 3. Quomodo Romani Sabinis

concilientur (Fást. III. 197—224.) ; 4. De Romulo Quirino (Fást. IV.

491—512); 5. Quomodo Gabii capti sint (Fást. II. 687—710.); 6. De
prudentia Bruti (Fást. II. 711—720.); 7. De simplicitate Lucreti© no-

bili (Fást. II. 721—760.) ; 8. De Fabiis (Fást. II. 195—238.) ; 9. De fest

quodam mensis Mártii (Fást. III. 523—540.); 10. De fest Cereris

(Fást. IV. 393.) ; 11. De feralibus (Fást. II. 533—546) ; 12. De quatuor

humani generis ©tatibus (Met. 89— 152.).

A mint ebbl az elsorolásból kitnik, anyag van bségesen ; a

kérdés csak az : volt-e szükség ezen anyag fölvételére ? Erre nézve

véleményem a következ : A III. és a IV. osztályban feladatunk az,

hogy az ifjúságot a római élet, a római intézmények felfogására képessé

tegyük . E tekintetben alig van kiválóbb vezetnk Liviusnál és e szerint

csak helyeselhetem, hogy szerznk az idéztem legfontosabb részleteket

Liviusból vette föl olvasókönyvébe. Justinust és a többi prózai apróságot

mellztem volna, annál is inkább, mivel egészen más gondolatkörbe

vezetnek bennünket és czélunktól máshová terelnek el, és csak arra

szolgálhatnak, hogy lássuk, mennyivel áll alantabb Justinus Liviusnál

mind stylusában, mind pedig jellemzésében stb.

Róma városáról szóló czikkek, habár nem classicusok, még meg-

járnak, de a II. kiadás alkalmával a következ botlások okvetlen javí-

tandók : A 23. lapon 5. ezt olvassuk : Fora erant undeviginti, quorum
in aliis emebantur et vendebantur. E helyen vagy res beszúrandó, vagy

emebatur et vendebatur írandó.

U. o. 4. sor alulról ez áll : Erant in foro miliarum Aureum. Ez
ekképen javítandó : Erat in foro milliarium aureum.
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U. o. tovább ezt olvassuk : ad quod vi» publicse terminabantur. Ez
elször érthetetlen, továbbá tárgyilag is téves, mivel erre az oszlopra az

itáliai utak nevei és hosszúságai fel voltak jegyezve. Ezt talán így

lehetne visszaadni : cui viarum Italicarum nomina et longitudines

insculpta erant. — A 27. lapon az 1-s sor így hangzik: Augustus

obeliscum collocavit centum triginta duo pedes altum : hol duos pedes

írandó.

U. o. 12. p. 2. sor felülrl ez áll: in quibus tum homines, tum
equi, mi helyett et homines et equi írandó.

U. o. 5. sor alulról: quse plus quam octingentse fuerunt; jobb:

quae pluree, quam etc.

28. lapon 4. sor felülrl ezt olvassuk : duas commemoramus, unam
aquam .... altéra Latinos : alteram aquam altéra.

U. o. 2. sorban alulról denominata törlend és cui nomen erat v.

cui nomen inditum est által helyettesítend.

U. o. van : longa erat passuum quadringentos sex

E helyett passus irandó, a mint arra a quadringentos utal és ennél

fogva a 6. jegyzet is törlend.

Tökéletes zavarra mutat a következ részlet a 29. lap 15. pontja

végén : Prseterea nobiliseim© erant columna rostrata et columna Mae-

nia, quarum illa propter Duilium, qui primus triumphum navalem de

Pcenis égit, exstructa est, et a rostris navium captarum, quae affixa erant,

denominata est ad honorem Msanii, qui Antiales certamine navali

devicerat. A nem latinos propter Duilium-on kívül, mely in honorem

Duilii által helyettesítend, e szerkezetbl csak azt lehet kiolvasni, hogy a

Duilius-féle oszlop Maenius tiszteletére maeniusi oszlopnak neveztetett

el; és valóban, hogy szerznk ezt így értelmezi, mutatja a következ :

Ad hanc columnam Maeniam
;
pedig ez két egészen különböz dolog.

E kétértelmségen és zavaron úgy segíthetünk, ha exstructa est után

haec szócskát írunk et helyett.

Ezekbl az észrevételekbl tanulhatni, hogy min óvatossággal

kell eljárnunk mind nyelvi, mind tárgyi tekintetben, ha saját magunktól

akarunk adni valamit.

Evvel végeztem volna a Róma városáról szóló olvasmánynyal.

Áttérek most a Livius nyomán közlött részletekre.

Elre kell bocsátanom, hogy szerznk igen tapintatosan járt el e

szemelvények megválogatásánál, meg hogy valóban mind magára, mind

pedig a szedre nézve rendkívül fáradságos munkára vállalkozott,

midn, mint azt maga szaktanári véleményében kiemeli, még a prózai

részt is prozódiai jelzésekkel látta el. Én részemrl elégségesnek tarta-

nám a kitzött czél elérésére, t.i. a verstanban való begyakorlásra, csakis

a hosszúságot jelezni ; de ha már szerznk jónak látta a hosszúság és
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rövidség jeleit alkalmazni, akkor meg is követeljük tle, hogy ezt az

eljárást következetesen vigye keresztül
;
pedig a dolog nem úgy áll ; így

pl. amho 1-s lapon jel nélkül, a 6. lapon jellel van közölve ; éppen úgy
vagyunk urbem-mel, v. ö. 3. és 7. lap ; ut-tol 2. és 3. lap, a passiv inf. i

véghangjával, pl. agi 5. sz. a. nincsen, redigi 6. sz. a. van ellátva

jegygyei ; ita 8. sz. a van két jellel, 9. sz. a. egy jellel ; cives a 12. lapon

egy jellel, 13. sz. a. két jellel és így tovább. Lapról lapra találkozunk

evvel a következetlenséggel.

A költi olvasmányoknál, kivált a jambusi verseknél nem árt, ha
a rövidség jeleit is feltüntetjük ; csakhogy e tekintetben szerznk egy
nyilatkozata, mely szaktanári véleményében fordul el, tnt fel, midn
ezt mondja: « azért jeleztem e részben az els sorokat még az arsis

jeleivel isi. Töprenkedtem azon, hogy melyik jel lehet az, mivel a versek

els soraiban ezeket a jeleket találtam ' j_ y
de a prózai részben is

találtam ezeket a jeleket, pl. 2. lap. 3. sz. e szóban civitató ; a 38. 1. 5.

meséjében pedig ez áll : féminárüm. Ha tehát a ferde ék az arsis jele,

akkor feminarum szóban volna 3 arsis és 34. lap. 13. iambusi] versében

lev pátiéntíá szóban volna 4 arsis. Ezekbl a tényekbl láthatja szerz,

hogy az ilyen eljárás min zavarokat képes elidézni.

Mieltt még a szövegnek más fogyatkozásaira mennék át, egy

mulasztásra kell a szerzt figyelmeztetnem : A philologusoknál az a jó
szokás divik, hogy ha valamelyik auctorból valamit átvesznek, azt

könyv, fejezet stb. szerint ki is teszik, a mint azt szerz is tette az

Ovidius-féle szemelvényeknél. A mi magát a szöveget illeti, erre nézve

csak egynehány dolgot találok kiemelendnek : a 65. lap. 6. p. Veientana

után az eredeti arcé betoldandó, mivel nem tudhatni mi az, ha így

magában áll ; a 72. lap 1 1 . p.-ban ez áll : pars in proxima pars in ultima

tecta petunt. Ez az egy példa igen tanulságos : Az eredetiben ugyanis

így olvassuk : pars in proxima ruunt, pars ultima tecta petunt. Milyen

gyönyör és valóban plastikus ez a parallelismus Liviusnál, és mennyire

elmosódik az az elbbi szerkezetben ! de még syntaktikai falsumot is

hozunk be, és pedig a contaminatio következtében, midn petonak

ebben az értelemben olyan vonzatot tulajdonítunk, a milyen neki nin-

csen, íme mily óvatosan el kell járnunk a szöveg összeállításánál.

Hasonló természet a 73. lapon a 13. pont, a hol egy egyszer

et-nek kihagyásával az egész szerkezet meg van zavarva. E helyet

ugyanis ekképen kell olvasni : frumentum, et quod in rbe fuerat ....

et ex agris etc.

A 81. lap utolsó sorában alaktani hibával van dolgunk: insiHo-nsik

perfectuma ugyanis imilui. A 82. lap 8. sorában felülrl a költi occuban-

tis a prózai és Liviusnál is elforduló occumbentis által helyettesítend.

Sajtóhiba aránylag kevés van. Hadd álljon itt a következ: 5. K
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13. sor felülrl fiilius-filius ; 9. 1. 17. sor feliilr. n8= né; u. o. 20. sor

appar = appar; 15.1. 11 sor. pupulare = populare ; u. o. 2. sor alulr.

fórum= förüm ; 19. lap 6. sor alulr. pöpülö = pöpülö ; 22. 1. 7. sorban

az elválasztás hibás quad-rata = qua-drata ; 30. 1. 1 . sor mortália =
mortália ; 19. sor emptá = empta ; 31. lap 30. vers expelles = expellas,

mely szerint a 20. sz. jegyzet is elesik ; 48. 1. 9. sor alulról nepotesqe =
nepotesque; u. o. 5. sor qriusquam= priusquam ; 57. lap. 10. sor feliilr.

inpuquondos= inpugnandos ; 72. 1. 10. sor felülr. s = sé; 77. 1. 11. sor

felülr. diende = deinde ; 82. 1. 6. sor felülr. festos = fessos.

Elég ennyi a szövegrl ; lássuk most a jegyzeteket. Ezekre vonat-

kozólag ezt írja szerznk szaktanári véleményében : • Semmi sem

kerülte ki figyelmemet, mi a mondattan minél alaposabb elsajátítását

eszközölheti; azért van, hogy a fontosabb constructiókra többször is

utalok, tudva azt, hogy a mondattannak ily részletes kezelésére többé id
nem leend». Ebbl világos, hogy szerznknek legfbb czélja a szöveg

tárgyalásánál a mondattani ismeretek biztosítása ; és valóban szerznk

e czélból igen fáradságos munkát végzett, a mihez járul, hogy idézetei

pontosak és megbízhatók.— Elvétve találkozunk helytelenségekkel, mint

pl. 10. lap 17. pont-ban cui indiquum videbatur-hoz írt jegyzet, melyben

cui dativ. loci-nak magyaráztatik ; vagy 46. lap 2. p. Et senatui nimis

atrox visa est sententia, a melyben atrox subjeotum prsedicativumnak

vétetik. — Kifogásom csak az, hogy túlságos az, a mit ád, mintha vagy

csupa szorgalmas vagy csupa hanyag tanuló lebegett volna szeme eltt.

Ez paradox állítás, pedig ez úgy van. Hiszen minek hivatkoznék szer-

znk folyton a mondattanra, hacsak nem azért, mivel azt hiszi, hogy lesz

olyan szorgalmas tanuló, a ki majd folyton lapozgat a mondattanban ;

és minek ismétli ugyanazt a megjegyzést számtalanszor ? nyilván csak

azért, hogy a hanyag tanuló is végre ismerkedjék meg az illet szabály-

ival. Hogy ugyancsak túlságos az idézgetés, egy-két adat szolgálion

bizonyítékul, mire nézve azt a fáradságot vettem magamnak az egy és

ugyanazon idézett szabályt megszámlálni ; az eredmény meglep. Így

találtam, hogy az ablativus absolutus, azaz : a mondattannak 26. 17. §.

az I. részben 36-szor, a ü. részben 63-szor, összesen 99-szer, a partici-

piumo? szerkezet, azaz: a mondattan 10. §. az I. részben 19-szer, áll.

részben 26-szor, összesen 45-ször van idézve. így lehetne a többit is

összeállítani ; de már ebbl is világos, hogy itt sok a jóból és hogy a

feljebb jelzett paradoxonnak meg van a megfejtése. Nézetem szerint

elegend, ha egyszer kétszer utalunk egy tényre, a többit jó lesz a

tapintatos tanárra bíznunk, ki az' egyes egységek feldolgozása után

úgyis össze fogja állíttatni azokat a mondattani részleteket, melyeket

egy külön mondattani órában megbeszélni szándékozik. — És evvel

eljutottam egy ponthoz, mely érdemes a megbeszélésre, t. i. hogy
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mi a ezéÍjuk a jegyzeteknek és mit kell tartalmazniuk, ba már egy külön

gyakorló könyv kidolgozását mellzni akarjuk ?

A szöveget nemcsak nyelvi, hanem különösen tartalmi szempont-

ból kell tárgyalnunk ; feladatunk tehát: 1. mind azokat a nyelvi nehéz-

ségeket eltávolítani, melyek a helyes fordítást akadályozzák ; 2. mind
azokat a felvilágosításokat nyújtani, melyek az auctor gondolkodásának,

66zmemenetének megértését elsegítik. Ezt kell a jegyzeteknek nyuj-

taniok. E tekintetben szerznknek a költkhöz írt jegyzetei nagy hala-

dást mutatnak a prózai részhez írt jegyzeteihez képest.

De a prfflparatióhoz nem csak jó jegyzet szükséges, hanem, és ezt

sajnálattal nélkülözöm, jó szótár is. Ezt okvetlen várom a szerztl,

hiszen maga is be fogja látni, hogy egy III. és IV. osztályú tanuló

mennyi veszdséggel vagy talán éppen nem is kezelhet ügyesen nagyobb

szótárt. E bírálatomból kiveheti szerz, hogy könyvét lelkiismeretesen

áttanulmányoztam, továbbá hogy nemcsak elnyeit és hiányait emel-

tem ki, hanem az utóbbiak pótlása- és kiigazítására utasításokat is

adtam, mivel azt tartom, hogy a kritika necsak negativ, hanem positiv

is legyen. A könyv használhatóságára nézve szerz maga is már bizo-

nyos korlátot szabott, midn Olvasókönyvét és a jegyzeteket Szepesi-

Tóth mondattanához alkalmazta, úgy hogy az csakis az oly intézetekben

lesz kell sikerrel használható, melyekben a szóban lev mondattan

használatban van. Bartal Antal.

PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1889/90.

1. Incze Béla: A római curiák szervezete. (Karczagi négy-

osztályú ev. ref. gimnázium értesítje.) — E kis, mindössze hét lapra

terjed értekezés egy nagyobb, De cortiitiis Romanorum curiatis czím
dolgazat részlete. Nem is foglalkozik egyébbel, mint a curiák eredetével

és azzal a kérdéssel, vájjon az egész populus Eomanus vagy pedig csak a

patríciusok voltak-e, beosztva a curiákba. Fforrásokul Niebuhr, Momm-
sen, Fustel de Coulanges munkái és Chr. F. Schulze «Die Volksversamm-

lungen der Römer» czím monographi áj a szolgáltak; már Schewgler és

Lange mveinek értékesítésével seholsem találkozunk. Fbaja az, hogy

szerz inkább az idevágó szakmunkákkal, mintsem a régi forrásokkal

foglalkozott s így a históriai anyag közvetlen ismerete hiányában meg
kell elégednie azzal, hogy az illet tudósok nézeteit egymás mellé állítja

s önálló kritika nélkül csatlakozik egyikhez vagy másikhoz. Nem elég
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az ókori írók könyvczímeit és fejezetszámait újabb könyvekbl kiszedni

és idézni, mert véleményt bármely hasonló kérdésben csak az nyilvánít-

hat, a ki az eredeti forrásokat aulopsiából ismeri.

Dr. Némethy Géza.

2. Mészáros F. : Demosthenes. (M. -szigeti kegyestanítórendi

gymn. 20 1.) Alkalmunk volt már egyszer kifejteni, mily bajos a kelló

segédeszközök hiján vidéken tudományos kérdés megoldásába fogni.

Mégis, ha az igazgató minden áron tudományos értekezést kivan, a

tanár compilatióra vagy excerpálásra szorul, s akkor csak azt követel-

hetjük meg — s gondolom joggal, hogy az értekez megnevezze forrásait

s végezze lehet ügyesen a dolgát. Mészáros úr egyszeren elvette

Curtius Görögök történetének VI. kötetét, s ennek megfelel (3. és 4.)

fejezeteit kivonatolta. A mit pedig forrásaira nézve tudtunkra ad, ime

ennyi (p. 19) : «Ez Demosthenes munkás életének vázlata, melyet azért

állítottam össze (?), hogy ti tanulók abból okulást merítsetek*. Ez nem
kifogástalan irodalmi eljárás! íme egynehány Gw£iw*-reminiscentia.

Görögök tört. VI. p. 223 : «s a helyett, hogy szaporították volna az árvák

vagyonát, mely okos kezelés mellett könnyen megkétszerezdhetett

volna •, Mészáros p. 4: «így a vagyon, mely okos kezelés mellett a fiú

nagykorúságáig könnyen megkétszerezdhetett volna*. Curtius u. o.

:

«A serdül ifjú ezen oldalról kezdte ismerni a világot; az els érzelem,

mely lelkében gyökeret vert, a htlenség és árulás miatti boszankodás

volt*, ^Mészáros u. o. : iA növekv ifjúnak tehát magába kellett fojtani

boszankodásáU . Curtius p. 224 : «nem pusztán élvezetet vagy csupán

okulást keresett bennök, hanem eszközöket azon harczra, melyet vívni

akart*, Mészáros u. o. : « szorgalmasan készülve azon harczra, melyet

majd vívnia kell ». Curtius p. 225: •Demosthenes nagykorúsága har-

madik évében egy vádiratot nyújtott be az els archonhoz, . . . s ezen

iratában kérte, hogy mindegyik gyámja tíz talentum (23,550 forint)

lefizetésében marasztaltassék el*, Mészáros p. 5: cNagykorúságának

harmadik évében adta be az els archonhoz vádiratát, melyben kérte,

hogy mindegyik gyámja tíz talentum erejéig marasztaltassék el». Curtius

p. 228 : «Azonban mégis sikerült neki a gyámok bnös voltát világosan

bebizonyítani*, Mészáros u. o. : «De végre is sikerült bebizonyítani

gyámjai bnös voltát*. Curtius u. o. : «Elótte azonban kezdettl fogva

nem a pénz volt a fdolog, hanem az, hogy az igazságtalanság lakol-

jon*, Mészárós u. o. : iDe mivel D. lelkét kezdettl fogva nem annyira

az anyagi haszon, mint inkább a megsértett igazság helyreállítása

ösztönözte*. Curtius p. 229: «hogy életének majdnem hat legszebb

évét ezzel a boszantó ügygyei kellett eltöltenie*, Mészáros u. o. : « Csak-

nem hat évig foglalkozott D. e boszantó ügygyei* stb. stb. mind csak

annak az illusztrálására, hogyan excerpálta M. úr Curtiust. Mégis álta-

lában excerpálása nem ügyetlen. Dr. Vári Rezs.
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3. A latin nyelv a reáliskolában. Irta dr. Schmidt Attila (Kassai

állami freáliskola. 10— 14. lap.)— Szerz öt lapra terjed értekezésében

annak a kérdésnek taglalásával foglalkozik, hogy a latin nyelvnek a

reáliskolába oly módon történt bevitele, mint nálunk, milyen befolyást

gyakorol az intézetre 8 mi módon lehetne a meglev bajokon segíteni.

Kimutatja, hogy a didaktikai czél a nyelv tanításában tökéletesen elér-

het s mégis a reáliskolai tanulók száma folyton apadóban van. Ezért

részint a szülket okolja, kik még most sem képesek a régi elítéletük

levetkzésére, részint a miniszteri rendeletet, a mennyiben nagyon is

megszorítja azok számát, kik a latin tanfolyamban részt vehetnek s

ennek következtében pályaválasztás tekintetében nagyobb szabadság-

gal birnak. így hát az egész tanfolyam csupán egyszer segít eszköz

néhány kitn fiú számára, kik a pályaválasztásnál nagyobb szabadságot

óhajtanak. Növeli a bajt még az is, hogy a tanulóknak valamely gymná-

siumnál kell e nyelvbl érettségi vizsgálatot tenniök; azonfelül a

tanszékek csak ideiglenesek lévén, a tanerk is szerfelett hamar változ-

nak. E bajok elhárítására Schmidt úr azt ajánlja, hogy a latin nyelvet

alternative kötelezvé kell tenni azok számára, kik annak tanulására

már egyszer vállalkoztak ; azok számára pedig, kik nem tanulják, épen

oly formán kellene pótló tárgyakról gondoskodni, mint a gymnasiumnál a

görög nyelv ügyében történt : vagyis tegyen a reáliskola is egy lépést az

egységes középiskola felé. Azt is meg lehetne tenni — ha már e gyökeres

változtatást nem lehetne végrehajtani, — hogy elégséges bizonyítványa

fiúknak is megengednék a tanfolyamban való részvételt s az ebben

résztvevk a reáliskolában tennének érettségi vizsgálatot. (Ez utolsó in-

dítványt nem pártolhatjuk. Szerk.)

Azt hiszem, hogy a Schmidt úrtól ajánlott els módozat nemcsak

hogy nem segítene a reáliskola tudvalev bajain, st még inkább com-

plicálná a középiskolai tanítást. A másik módozat életrevalóságát

azonban bizonyítja az a tény, hogy egyik vidéki freáliskolánk tanári

testülete hasonló irányú kérvénynyel fordult a minisztériumhoz.

A mi azonban azt illeti, hogy a mostani reáliskolai tanítás fénye-

sen igazolná a minisztériumnak a görög nyelv ügyében tett intézkedéseit

:

azt hiszem, hogy amabból erre következtetni nem lehet. A görög nyelvi

tanfolyamra ugyanis mindenkit bocsátanak osztályzat-különbség nél-

kül ezután is, míg a reáliskolában eddigelé mindig kiválasztott fiúkkal

volt a tanárnak dolga, kikkel persze könnyebben haladhatott. Különben

a tartalom kivonatából látszik, megérdemli e kis értekezés, hogy isko-

láink ügye iránt érdekld minden ember olvassa.

4. Livius Phraseologiája XXI. és XXII. könyvében. Irta

Burián János. (Losonczi magy. kir. állami fgymnasium, 3—38. 1.)
—

Szerz a phrasis-gyjteményhez 4-edfél lapra terjed elszót írt. El-
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mondja ebben, hogy még érettségi vizsgát tev tanulóink is a latin

nyelv szabadabb alkalmazásában meglehets tehetetlenek. Szerinte ezen

csak úgy segíthetünk, ha tmind a formai, mind a tárgyi szempont

szemmeltartása mellett magára a nyelvre, annak kifejzésmódjaira

és fordulataira is kell gondot fordítunk ; ha arra törekszünk, hogy a

tanuló az olvasott részek nyelvkincsét teljesen magáévá tegye, azon teljes

mértekben uralkodni tudjon •. E czél elérése a praBparatio készítésétl

függ, melyet a III. IV. oszt.-ban még a tanár diktálása után készítenek

a fiúk, míg a felsbb osztályokban, hol a tanulók a szótár kezelésében

már jártasak, nagyobbrészt nekik maguknak kellett az órától-órára fela-

adott olvasmány-részletekre elkészülniük. Ámde a felsbb osztályok

ezen munkáját majdnem lehetetlenné teszi a segít eszközöknek: jó szó-

táraknak és jó magyarázatos kiadásoknak nagy hiánya. Szerz elismeri

ugyan, hogy van egy-két jó szótárunk s magyarázatos kiadásunk ; azon-

ban az a baj, hogy amazok drágák, emezek használata pedig nem köte-

lez. A magyarázatos kiadásokat Burián úr így óhajtaná szerkeszteni

:

• Hagyjuk el az auctoru kisér jegyzetek közül mindazon aprólékosságo-

kat, melyek a tanulóra nézve amúgy is érthetetlenek ; ejtsük el továbbá

mindazt, a mi egyes kifejezések, szólásmódok és fordulatok magyar for-

dítására vonatkozik és csupán a tárgyi magyarázatokat tartsuk meg és

a legkomplikáltabb syntaktikai jelenségekre vonatkozó megjegyzéseket

;

az így körülbell egyharmad részre redukált magyarázó jegyzetekhez

csatoljunk egy phraseologiai függeléket igék szerint rendezve*. Szerinte

az ilyen módon készített könyvek sem lennének drágábbak a mosta-

niaknál, de hasznuk sokkal nagyobb. A házi munkásság alól sem volná-

nak felmentve a tanulók, mert egyes phrasisoknak, nemkülönben az is-

meretlen szavaknak kikeresését rá lehetne bízni a tanulókra. Ezután

következik az alphabetum szerint rendezett phrasis-gyüjtemény.

Alig lehet kétségbe vonni, hogy a Burián úr említette hiányok

tényleg megvannak s hogy ezek a latin nyelv sikeres tanításának egyik f
akadályát képezik. Puszta szövegkiadás használata szerintem csak ott van

némiképen helyén, a hol kötelezvé lehet tenni vagy egy megbízható

nagyobb, vagy valamely speciális szótár használatát; mert hiszen némely

helyen, habár ritka helyen is, a tanulók kedvez anyagi körülményeik

folytán beszerezhetik az ilyen segédeszközöket. Az ország legtöbb közép-

iskolájában azonban alighanem úgy áll a dolog, hogy egy nagy iskolai

szótárnak, vagy az egyes írókhoz készített s így évenként változó spe-

ciális szótárak használatát épen a nagyobb ár miatt nem lehet elren-

delni, különben sem áll rendelkezésünkre minden iskolai íróra nézve

külön szótár. De még az ilyen segédeszközök mellett folytatott tanítás-

nál is szerfelett nagy a tanár s tanuló munkája egyaránt, s nem lehet

mondani, hogy a nagy fáradságnak megvolna a megfelel haszna, a

Philologiii Közlöny. XV. 4.
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mennyiben a tárgyi s kivált fontosabb nyelvi dolgokra nézve tett meg-

jegyzések a tanuló emlékezetére vannak bizva, a miben pedig nem igen-

bizakodhatunk. Ha pedig a tanár ezeket összefoglalja s leíratja, sok idót

elveszt vele, úgy hogy ez esetben az olvasmány csökken jókorával. Paszta,

szövegkiadások e szerint még az elóbb említett segédeszközök mellett is

czélszertlenek. — Van azonban mégis egy mód arra nézve, hogy ilyen

kiadásokból is haszonnal taníthassunk s ez az, ha felhasználjuk az.

olyan preeparatiókat, a mink nálunk a Köpesdiféle vállalatban jelen-

tek meg, a melyekben a tanuló mind nyelvi, mind tárgyi tekintetben

kell felvilágosítást nyerhet, a melyek által a tanár képes tanítványai

munkáját jobban ellenrizni s már megszerzett ismereteiket folyton éb-

ren tartani.

A mi már most a prózaírók Burián úrtól ajánlott magyarázatom

kiadását illeti : szerintem igen üdvös dolog volna a kiadásokat az ér-

telmében szerkeszteni. Én azonban nem tartanám tanácsosnak, ha egy-

általában semmiféle kifejezésnek, szólásmódnak s fordulatnak magyar
kitételét nem turak meg a jegyzetekben, hanem mindezeket a phraseo-

logiai függelékbe tennk ; hanem azt hiszem, hogy e tekintetben bizo-

nyos fokozatot kellene szem eltt tartanunk. A gymnasialis latin nyelvi

oktatás alsóbb fokozatain olvasott részleteknél a függelékbe pusztán a.

legfontosabb kifejezésmódokat tenném, még pedig nem az igék sorrendjé-

ben, hanem bizonyos tárgyi csoportok szerint, a mennyiben a fiúk így

könnyebben megjegyzik,úgy mint pl. a Meissner-féle kis phraseologiábar*

látjuk 8 hozzá vennék még más kifejezéseket, a melyek együtt valamely

tárgyi közre nézve synonymikus csoportot alkotnak, habár az olvasmány-

ban nem is fordulnak el. S mivel e fokon még a tanár közremködésé-

vel történik a fordítás elkészítése, jegyzetekbe mit sem vennék, a mi
arra vonatkozik. A IV. oszt.-tól kezdve már ajánlatosabb volna a kifeje-

zéseknek igék szerint való csoportosítása, a mennyiben az áll. tanterv

követelményének — a fbb szavak értelmi árnyalatainak feltüntetése—
könnyebben felelhetnénk így meg. A fordításhoz csatolandó külön jegyze-

tekre épen azon okból, mint fent, még most sincs szükség. Ellenben az V.

oszt.-tól kezdve, a mikor már a tanulóknak önerejökbl kell a fordításra

elkészülniük, mindazon helyeket, melyeknek jó magyaros visszaadása,

nagyobb nehézséget okoz, lefordítanám, csakhogy közülök a fontosabb

kifejezéseket a phraseologiai függelékbe venném át, mig a többit jegy-

zetbe iktatnám. Ez által azt nyernk, hogy a függelékbe az jutna, mely-

nek megtanulása igazán érdemes ; míg ha ellenkezleg járnánk el, tehát

a jegyzeteket elhagynók, vagy el kellene hagyni az olyan helyek fordí-

tását, melyek a phraseologiai függelékbe nem illenek be (pedig ezeknek

száma nem csekély), vagy bevennk, s ekkor ismét az volna a baj, hogy

a kifejezések egy része felhasználatlanul heverne ott. Természetesen a
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fontosnak a kevésbbé fontostól való elválasztása az illet kiadó megíté-

lésére volna bízva ; azonban nem igen hiszem, hogy e tekintetben ta-

pasztaltabb férfi nagyobb nehézségekre találna s hogy esetleges kisebb

hibák pl. egy következ kiadás alkalmával könnyen ne volnának pó-

tolhatók.

Még egyre kell ez ügynél figyelmet fordítanunk, hogy a különféle

írókhoz szerkesztett tárgyi s phraseologiai függelékek egymást fölösle-

gessé ne tegyék, ellenkezleg egymást mintegy kiegészítsék. így külö-

nösen a tárgyi dolgokra vonatkozó függelékeknél lehetne bizonyos sor-

rendet követni, a mennyiben az egyes íróknál tárgyukhoz mérten a

clasaikus ó-kor életét majd ez, majd amaz oldalról lehetne megbeszélni.

A phraseologiai függeléknél pedig arra kellene ügyelni, hogy ismétlések

ne igen fordulhassanak el. Ajánlatos volna különben ez utóbbit külön

füzetkébe nyomatni, hogy használata minél kevesebb bajjal járjon.

Nagy fontosságú ez az ügy ránk nézve, mert csak így remélhet,

hogy létre jön valamikor egy olyan phraseologia, mely az iskola tapasz-

talatain kipróbálva a latin nyelv oktatásában a legnagyobb szolgálato-

kat fogja tenni s jó részben meg fogja szüntetni azokat a panaszokat,

melyeket a nyelv használatára nézve eddigelé oly gyakran hallottunk.

Burián úr mindenesetre igen elismerésre méltó munkát végzett, mikor

e fontos ügyben munkáját közzétette.

Magára a phraseologiai gyjteményre nézve következ megjegy-

zéseim vannak:

p. 7. Arcere — bekeríteni. Jó lett volna odatenni másik jelentését

is = eltávolít, távol tart. így könnyeboen meg lehetett volna érteni e

kifejezés jelentését : vim arcere= védelmi állást elfoglalni.

P. 8. Milite8 ex formula accipere = katonákat a szerzdés szavai

szerint átvenni. A fordítás helytelen. L. Weissenborn-Müller (1. XXII.

57. 10.) : «Ex formula, nach der Matrikel (xatáXofOc) der Waffénfáhi-

gen in den einzelnen Staatem. tAccipiendos. Sonst werden die Kon-

tingente in den Bestimmungsort von den Bundesgenossen selbst

geführt.

»

P. 8. Auspicia concipere = auspiciumokat hirdetni. Ez nem he-

lyes. Weissenborn-Müller (XXII. 1.7.): «Auspicia concipere = unter

Anwendung bestimmter .... Formeln Auspicien anstellem. Ez sem
pontos fordítás (p. 8.): tAliquem in deditionem accipere = valakit

meghódítania Georges s. v. deditio: «in deditionem accipere aquem =
Jemandes Capitulation annehmen • . Ép ily helytelen p. 9. Ilergetes in

ius dicionemqe recepit = az ilergeteket meghódította.

Spiritum intercludere (p. 10.) nem = megfuladni, hanem megfoj-

tani. Alicuius rei intervallum facére (p. 15) nem = késedelmezni, ha-

nem : szünetet hozni be valamibe. Pluribus ignibus . . . in speciem factis*

29*
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nem = színleg több tüzet gyújtva (nincs értelme), hanem = több

tzet gyújtott, mint hogy tévútra vezesse ket. Oblata

utiro potestas (p. 17.) a megfelel helyen (XXI. 21. 7.) nem = önként

kínálkozó alkalom, hanem : önként felajánlott szabadság. Belli rationem

mutare (p. 25) = a hadi taktikát megváltoztatni. Lehet magyarosan is

fordítani = harczmódot változtatni. Vis venti apta coorta esset, itt

(p. 26) alkalomszeren szél támadt, e helyett: alkalmas szél támadt.

Appellitnél nem helyes a phrasist így írni: aliquo appeüere classem

(p. 27), mivel ez ige rendesen praepositióval áll. Reus eriminis (p. 28)

nem = bnszerz, hanem vádlott, vétkes.

Fugám spectare (p. 32) = a szökés alkalmát leeni, e helyett

:

szökésre alkalmat keresni.

Perieulo evadere (p. 35) nem = a veszélyt kikerülni, hanem : a

veszélybl kimenekül.

Ad coniectum teli venire (p. 36) = puskalövésnyire közeledni. Ez
már túlságos modernizálás

!

5. Észrevételek a latin nyelv tanítására vonatkozólag a har-

madik osztályban. írta Bódiss Jusztin. (Pannonhalmi Szent-Benedek-

rend kszegi gymn., 5—50 1.) — Bódiss úr értekezése két részre osz-

lik. Els tlrányelveki czím szakaszában (5—20.1.) azon szempontokat

adja el, melyek szerint a latin nyelv oktatását vezetni kellene ; a má-
sodik részben pedig (20—50. 1.) bemutatja, hogy elveit mimódon érté-

kesítette a gyakorlatban.

Szerz nézetei röviden összefoglalhatók : kerülni kell az iminnen-

amonnan összekapkodott ismerethalmaznak az iskolába való bevitelét

;

tiszta, megszrt igazságot szabad csupán a tanulókkal közleni; minél

többet kell olvasni s e közben tartózkodni kell a fiúkat úgy is csak za-

varó tudós magyarázatoktól ; az olvasás alsóbb osztályokban inkább a

nyelvbeli készség elsajátítását vegye czélba
;
grammatikából csak a fbb

pontokat kell adni ; pótolni még eleget lehet alkalmilag a felsbb osztá-

lyokban. Ennyi az els rész tartalma. E nézetek helyessége kétségbe

nem vonható ; nem is újak s így Bódiss úr érdeme attól függ, hogy

mennyiben juttatta ezeket érvényre.

E tekintetben szerz föltétlen elismerésre tarthat számot. A tan-

anyagot lelkiismeretesen feldolgozta s mindent megtett, hogy a fiúk

munkáját megkönnyíthesse abban a körben, melynek felölelését szüksé-

gesnek tartotta. Különösen helyeslend, hogy a latin szólásmódok gyj-
tését már a harmadik osztályban megkezdette, s a mint értekezésébl

(II. rész) kitnik, begyakorlásukra nagy súlyt fordított. Részemrl sze-

rettem volna, ha e tekintetben még tovább megy s nemcsak a gramma-

tikára való tekintettel állít össze s gyakorol egyes szólásmódokat (pl.

megemlékezni a hazáról = memares fre patriae ; nem feledkezett meg
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róla = non erat immemor ittius; elég a kínzásból = satis cruciatus),

hanem az olvasmányból is gyjti ezeket. Kivált olyanok gyjtéee volna

helyén, melyek összeségükben bizonyos körre vonatkoznak s ennek tevé-

kenységét jelölik, pl. senatusót, népét stb. Azt hiszem, hogy nem is kell

külön ráutalni arra a haszonra, mely ebból egy kis magyarázat mellett

a fiúk régiségi ismeretére vonatkozólag is származik. Abban is igaza

van szerznek, hogy minél több oly dolgozat közzétételét sürgeti, mely-

ben a tanítók végzett munkájokról adnak számot. Fontosnak tartja,

hogy a tanulók eltt világos s érthet legyen az az út, melyen haladtak.

Bódiss úr Dávid István nyelvtana szerint haladt s azonak az észrevéte-

leknek, melyeket e könyvre tesz, úgy a szerz, mint a tanárok hasznát

vehetik.

Jó lett volna, ha Bódiss úr rövidebbre szabja értekezését s ügyelt

volna arra, hogy ismétlésekbe ne essék, mert munkájának áttekintése

épen e miatt nem kis veszdséggel jár. Különös kedvteléssel ostorozza

azokat, kik a grammatika száraz szabályainak betanultatásával veszd-

nek, a helyett, hogy a tanulságos, szép olvasmányokkal foglalkoznának

s ez arra ösztönzi, hogy mihelyt e kérdéssel valami vonatkozásba jön,

méltatlankodását újra meg újra kifejezze. Nem méltányolja Dávidnak

azon törekvését, hogy a perfectumok- és supinumoknál ki akarja tün-

tetni, melyek vannak meg valóban. Bódiss úr, a mint maga mondja

(45. 1.), nem vallja azok nézetét, kik fkép a supinumok megrostálását

oly igen fontosnak tartják, mert ha valamely supinumból származtat-

ható szót ismer, nem habozik a megfelel supinum létjogát elismerni*

Ez pedig nem helyes, mert megeshetik, hogy késbb a fiúk használják a

supinumot olyan igéknél is, a melyeknek ezen alakjuk nincs meg, a mi

mégis csak hiba; holott ha helyesen tanulják meg a formákat, ilyesmit

el lehet kerülni. Végül még egyet. Iskolai értesítben nem igen ajánla-

tos a t tudós magyarázatoknak », • mélységes magyarázatoknak* oly gú-

nyos módon való emlegetése, mint ez értekezésben látjuk, mert fél,

hogy a tanulók eltt, kik úgy is hajlandók arra, nevetséges színben fog

majd feltnni az a tudós munkásság, melynek hiányát eléggé sajnosán

érezzük hazánkban. Tanárnak semmi esetre sem szabad e tekintetben

még a legkisebb mértékben is közremködni.
Dr. TÓTH KÁLMÁN.

6. Herodotos szerepe a valláserkölcsi nevelésben. Irta Kovács

Dániel. (Székely-Udvarhelyi ev. ref. collegium.) — Ez értekezés tulaj-

donképen tanári székfoglaló 8 mint ilyen népszer eladásban ismerteti

H.-nak, az Utasítások által is hangsúlyozott etnikai elveit. Szerz meré-

szen megtámadja az újabb philologiai kritika jeleseit s századunkat,

mely, a mai kor szemüvegén nézve, kicsinyli H-t. Ez a vád tarthatat-

lan, ha ismerjük azt a komoly s méltányló kritikai irányt, mely H-sal
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foglalkozik. Különben szerz maga ie igen ideális színben látja H-t,

midn így ír róla : «Mélyen fájt nemzetének e könnyelm háládatlansága

H. mélyen érz lelkének ; az bölcsjét a vallás angyala lebegte körül

8 szeret anyja kebelébl a legszelídebb érzelmeket szívta be s gyermek-

korát Istentl ihletett nagybátyja környezete szentelte meg; tehát

elhatározta, hogy népének szemeit felnyitja. E hittel szivében kelt útra

8 a méhek szorgalmával szedte össze az adatokat, s mikor visszatért,

szelíd hitével (!) megszentelt tapasztalatait 9 könyvbe foglalva leírta

oly nyelven, mely édesen folyik mint a méz, és olyan érzülettel, mely

nemzetéével a legszebb harmóniában volt s népében a legkellemesebb

visszhangra talált, melyért az egész görög nemzet szivébl tapsolt neki

;

mely a gyermek Thukydidest sirásra fakasztotta s mely az alexandriai

tudósokat rábírta, hogy a musák neveirl nevezték el könyveit.* — Nem
tudjuk biztosan, hogy egy idben írta volna mvét, némelyek, mint Sittl,

egyes monographiákat látnak benne, melyeket késbb maga vagy más
kapcsolt össze ; s a 9 könyvre osztást is az alexandriaiaknak tulajdonít-

hatjuk. Röviden említve am alapeszméjét, hol szerz bvebben ismer-

tethette volna az egésznek poétikus és ethikus szerkezetét (mi által

dolgozata is nyert volna szerkezetben), egyes példákat hoz fel ; elször a

végzet kikerülhetetlenségérl, majd az istenek irigységérl (nem mel-

lzve pessimisticus példákat sem), azután az igazságosság és kegyele-

tességre hoz egypár adatot. Végül e szavakkal fejezi be : • . . . (gondvise-

lés) . . . nem kivan egyebet, mint tiszta igaz hitet, mely a függés teljes

elismerése ; erényt, mely az alázatosság, mérséklés, igazságosság, haza-

szeretet s vallásosságban nyilvánul. S vájjon ma nem ezek-é a sarkalatos

elvek, melyek növendékeink lelkét nemessé, ket igazi derék emberekké

nevelik ; s nem ezeké azok a kellékek, melyeknél fogva hazát, nemzetet

nagygyá, dicsvé lehet tenni. •

A valláserkölcsi nevelést tárgyaló peedagogiai irányt elnyomják

a felsorolt példák, mikkel bvebben foglalkozva, ha szerznk az igaz-

ságosság és kegyeletességnek herodotosi fogalmát kritikailag megálla-

pítani iparkodott volna, több elismerést érdemelne, egyúttal, ha ezen

fogalmak s az általa felsorolt modern erkölcsi eszmék közötti különb-

ségeket is megvilágította volna ; továbbá, hogy mennyiben egyezik meg
vagy tér el kortársai erkölcsi felfogásától Herodotos ?

Böszörményi János.

7. Háhn Adolf, Schiller Telijérl. (Székesfehérvári áll. freál-

iskola, p. 3— 13.) — E jól írt kis értekezés találóan jellemzi Schillernek

e legszebb darabját, melyet szerz méltán igen nagyra becsül. •Mindig

az áhitat egy bizonyos nemévei •, mondja, • fogom e könyvet kezembe.

Pályám ifjúkori emlékei fzdnek hozzá, sorai elmémbe vésdtek, s

szívemben mély, kitörülhetetlen benyomásokat hagyott. A könyvek
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végtelen halmazából csak néhányat tudnék említeni, melyek újra meg
xijra olvasva, az élet különböz szakában s viszonyaiban nem veszítnek

semmit az els varázsból, melyet reánk gyakoroltak, s velünk szinte

együtt élve, tanácsot s vigaszt nyújtanak, elménket táplálják és serken-

tik, szenvedélyeinket csillapítják ; a lélek valódi orvosságai, melyek so-

hasem apadnak el, bármennyit használjak is. A könyvek ez elitejének

sorában az elsk közt találom Schiller Teli Vilmosát. Valóban, e dráma

nem azon mvek közé tartozik, melyeket olvasni ajánlatos, hanem azok

közé, melyeket olvasni kell ; iskolai tárgyalása pedig nem csupán didak-

tikai, hanem els sorban ethikai érdek. E m több, mint egy dráma,

-ez egy hazafiúi tett.* Alább is ismételve emeli ki a darabnak költi

szépségét és nemes eszmékben gazdagságát.

A dolgozat fczélja kimutatni, hogy Schiller, a mi politikai föl-

fogását illeti, Rousseau tanítványa. E tökéletesen helyes nézetet Háhn
fkép a tContrat social»-ból vett idézetekkel támogatja. Van-e joga a

népnek, fegyverrel védelmezni magát ? E kérdésre Schiller népe Rous-

seau szellemében felel, ill. cselekszik: « forradalmat csinál, nem bosszú-

ból, pillanatnyi fölhevülésbl, hanem ellenállhatatlan kényszertl

hajtva, azért, hogy legszentebb javát, a polgári szabadságot megol-

talmazza a zsarnokság ellen, mely az állam életét gyökerében támadja

meg 8 a forradalmat valójában inaugurálja*. Hasonlókép ráismerünk

Rousst au eszméire, midn Stauffacher a Rütli-jelenetben kifejti a nép

tulajdonjogát az seitl elfoglalt tartományhoz, — 6t még a tárgya-

lás és szavazás módja e hatalmas jelenetben is Rousseaura vall.

A szerz csupán e momentumokra szorítkozik, de ezeket szépen

-és helyesen fejti ki. Ha Schiller viszonyát Rousseauhoz behatóbban

akarta volna tárgyalni (bár megtenné!), bizonyára kimutatta volna,

hogy Schiller nemcsak ez utolsó befejezett mvében a • genfi polgár*

híve, hanem hogy Rousseau egész életén át folyton foglalkoztatta a

nagy német költt. Már a Károly-akadémiában olvassa Emilet és az Oj

Heloíset, és 1780-ban egy kissé dagályos, de egyúttal szenvedélyes tisz-

telettl áthatott hymnusban dicsíti a mestert, «ki keresztyénekbl

embereket csinál*. És további fejldésében is folyton akadunk Rousseau

nyomára. Rousseau forradalmi eszméi hatják át a Haramiákat és Ár

mány és szerelmet, Rousseauból veszi Schiller Fieskojának tárgyát,

Rousseau ajánlására választja kedvelt olvasmányává Plutarchust, Mar
-quis Posa és Don Carlos lelkesedése Rousseauból meríti tüzét stb., stb.

És a Teli-dráma? iMi közünk nekünk egy Pompejushoz és egy Serto-

riushoz ?• kiált föl St. Preux az Új Heloiseben, Crneille antik hseire

-czélozva. • Rajzoljátok az osztrák ház zsarnokságát Bernben, Zürichben

-és Hágában, és a közönség haza* meg szabad íágszeretete majd föléb-

reszti az érdekldést az ily darabok iránt.* Arról persze nem mert
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Rousseau álmodni, hogy az ily daraboknak még más jelentségük is^

lehet: « Schiller Telijei, végzi Háhn szép értekezését, • a forradalom

megtisztított, eszményesített képe, a szabadság apotheosisa, mely táp-

lálta és ébren tartá a német nemzetben az egység tudatát s nem csekély

mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a dönt pillanat, midn milliók só-

várgásának tárgya valósággá lehetett, nem találta készületlenül!.

8. G&rtner Henrik. A német polgári dráma eredete. Készlet egy

nagyobb tanulmányból. (Nagyváradi áll. freáliskola, p. 5— 19.) —
E dolgozat czíme ersen félrevezeti az olvasót, mert az értekezésben

egyetlen bet sem szól a német polgári drámáról. Csupa bevezetés az

egész, s így bajos is Ítéletet mondani róla. A polgári dráma a XVIII.

század terméke, — ez a szerz gondolatmenete — ; a régibb korszakok-

ban vannak ugyan darabok, melyekben hasonló motivumok, jellemek,

helyzetek stb. akadnak, de mint polgári dráma, azaz : mint a harmadik

rend életének tükre 8 igényeinek képviselje, mégis csak akkor jön létre e

mfaj, midn e rend szerepelni, izmosodni, jelentségének tudatára

ébredni kezd. Ez elször a múlt században történik Angliában, honnan

a polgári dráma Franczia- s Németországba jut. Angliában a polgári

dráma föltünése nem szolgáltatott okot küzdelemre : nem küzdött, csak

gyzött. Máskép van a dolog a francziáknál és németeknél, — mire

szerz a bemutatott részletben terjedelmesen és érdekesen tárgyalja

azokat az állapotokat, melyek Francziaországban a polgári dráma létre-

jöttét lehetvé tették. Marivaux jellemzése zárja be a dolgozatot, mely

alapos tanulmányok eredménye, de sokkal töredékesebb, semhogy hatá-

rozott véleményt mondhatnánk róla. Mindenesetre kivánatos, hogy

szerz befejezze dolgozatát, mely tanulságos monographiának Ígérkezik.

Hehírich Gusztáv.

9. Majoros József. Az írásjelek használata. (Veszprémi r. k.

fgymnasium, 1—39. 1.)— Nyelvtanainknak egyik legkevesebb figyelemre

méltatott részével foglalkozik az értekez. Mindenesetre hasznos fel-

adatra vállalkozott ; nyelvtanaink csak röviden szólnak az Írásjelek

használatáról, ezen kívül alig egy-két értekezés foglalkozik velük.

A szerz rövid bevezetés után egyenként tárgyal minden egyes írás-

jelt : pont, kettspont, vessz, pontosvessz, kérdjel, felkiáltójel, idézjel,

gondolatjel, választójel, kötjel, hiányjel, nyomósítójel, zárójel, szakasz

jel, egyenlségjele, azonosságjel, folytatás ós melléklés jele, végül a jegy-

zékjel. A mint e sorozatból látjuk, nemcsak a fontosabb írásjelekrl szól,

hanem a jelentéktelenekrl sem feledkezik meg. S minden egyes jelnek

használatát behatóan és részletesen tárgyalja, úgy hogy fejtegetéseit a.

középiskolai tanuló, st még sokan azok közül is, a kik az iskola falait

rég elhagyták, haszonnal olvashatják. Mert ép az írásjelek használatában
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látunk kéziratban és nyomtatásban egyaránt gyakori következetlenséget,

a minek oka gyakran nem tudás, még gyakrabban figyelmetlenség és

lustaság.

A részletek ellen alig tehetnék jelentsebb kifogást ; a szerz a

legjobb forrásokból merített, figyelemmel kiséri a gondosabb írók mÜTeit,

kik közül Aranyt kellene még az Írásjelek használatában is mintakép-

nek tekintenünk. A szerz állításaira csak néhány kisebb megjegyzést

akarok tenni; így pl. hogy a zárójel közé tett kérdjellel (v. ö. 22. 1.)

nem teszszük határozatlanná a saját állításunkat, hanem csakis kétkedést

fejezünk ki mások állításaival szemben ; nem áll az sem, hogy az idézett

mondatnál másnak hangját iparkodunk utánozni (28. 1.), s a hosszabb

számneveket sem szükséges kötjellel szétválasztani (32. 1.), végül a

népnyelvi közleményeknél egyáltalán nem szükséges a hiányjel haszná-

lata (35. 1.), a mint arról mindenki a Nyelvr minden egyes számából

meggyzdhetik.

A dolgozatra nézve ezen kivül csak néhány általános megjegyzést

akarok tenni.

Az els, a mit sajnálattal tapasztaltam, hogy a szerz feladatának

csakis praktikus részét tartotta szeme eltt, s nem igyekezett a kérdést

tudományosabb alapon tárgyalni. Ha már ennyi idt és fáradságot

szentelt az Írásjelek használatának megállapítására, jó lett volna, ha

egy kissé nagyobb térre terjeszti ki vizsgálódását, s megpróbálja az

Írásjelek használatának a mai álapotát a történeti fejldés alapján

állapítani meg. Sem nyelvemlékeink, sem a régibb nyomtatványok

helyesírását még senkisem vizsgálta összefüggen, s mily tanulságos lett

volna, ha a szerz megteszi ezt legalább az írásjelekre nézve.

Az értekezés tárgyának egy másik érdekes része az a kérdés, hogy

hogyan függ össze az írásjelek használata egyrészt a beszéd gramma-

tikai tagoltságával, másrészt a hangsúlyozás és hanghordozás módjával.

Errl szól ugyan a szerz, de inkább csak mellékesen, eldarabolva, nem
pedig összefüggen. S erre a kérdésre nézve nem is használt fel mindeu

forrást.

Végül a szerznek azt a sajátságos eljárását is kell megemlítenem,

hogy értekezésében minden nehezebb kérdés megoldása ell egyszeren

kitér, a helyett hogy igyekeznék maga eldönteni. Csak egy-két példát

idézek : «E változatos szerep jeleket egy néven írásjeleknek nevezzük.

Vannak, kik szakjeleknek hívják ; mások szünet-jeleknek nevezik.

Központozásnak is szokás azokat (1) mondani. Melyik a jó, me-

lyik a helytelen elnevezés? azt most nem vitatom.* — • Nálunk az

irásjelzés dolgában nagy az eltérés, hogy ne mondjam ingadozás.

Miért? azt nem tudom.* — •A hang is változó a kérdmondatoknál.

Változik az szintén a mondat tárgya szerint. Ez a tárgy sokféle lévén,
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részletekbe nem bocsátkozhatom.* Ez a félénksége annyira megy, hogy a

választójelrl szólva nem meri határozottan elitélni azt, hogy némelyek

a német „ vagy = jelet használják a szótagok elválasztására. Pedig ezt a

magyarban egyáltalán nem szabad trni.

10. Perényi Adolf. Egy kis leczke a nyelvtanból. Tanítványainak

ajánlja. (Temesvári m. k. állami freáliskola. 3—10. 1. és négy táblá-

zat.) — E rövid értekezés tulajdonkép két leczke a nyelvtanból, melyet

a szerz inkább csak bevezetésül, magyarázatul irt a mellékelt négy

táblázathoz : 1. A német.fnév declinatiójának áttekintése; 2. A német

melléknév ejtegetésének áttekintése ; 3. A magyar helyesírás táblázata

;

4. A német helyesírás táblázata.

A két leczke közül az els a ragozásról és a képzésrl szól a

magyarban és németben, s feltünteti a két nyelv különbségét a ragozás

tekintetében. Nem hiszem, hogy e leczke valósággal egy iskolai óra

menetét akarná feltüntetni, mert nagyon is sokat ölel magába, a mi
nem lehet egy órai tanítás anyaga ; Perényi e leczkével csak összefog,

la Íja tanítványai számára azt, a mit az egész éven át a magyar és német

nyelvtanban erre a tárgyra vonatkozólag tanultak, hogy azután átad-

hassa nékik a mellékelt két els táblázatot. E két táblázat czólja, hogy

megkönnyítse a tanuló számára a német fnév és melléknév ragozásának

megtanulását. A leczkében bemutatja Perényi a tanítás menetét is, s

ebben, mint maga is bevallja, a gyakorló iskola induktiv módszerét

használja, melynek segítségével sikerülhet is neki a nyelvtannak nehe-

zebb részeit is megértetni vegyes anyanyelv tanulóival.

A táblákhoz mellékli P. a szükséges magyarázatokat is, a mi
használhatóságuknak csak javára van. A mi már most e táblák iskolai

használatát illeti, én nagyon is hasznosnak tartom, hogy a tanulók ily

áttekinthet módon foglalják össze a tanultakat; nézegessék minél

gyakrabban e táblázatot, hogy elméleti ismeretük a folytonos ismétlés

által tökéletesen vérükké váljon. Azt azonban nem tarthatom helyes-

nek, hogy az ilyen declinatio-táblázatot az osztályban kifüggeszszék,

hogy esetleg a tanuló felelés vagy gyakorlatirás közben könnyen

megnézhesse, a mit nem tud. Szolgáljon az ilyen táblázat folytonos

ismétlésül otthon, de ne legyen a lustaság elmozdítója. Maguk a táblá-

zatok jó és világos képet adhatnak a német fnevek és melléknevek

ejtegetésérl ; csak azt tartom toll- vagy sajtóhibának, hogy az els

táblázat IV. oszlopában az -en rag nincs meg mind a négy esetben ; a

második táblázatban pedig kétségtelenül sajtóhiba miatt cseréldött föl

az I. és II. oszlop a többes számban.

A második leczke rövid bevezetés a 3. és 4. táblázathoz ;

azonban magát a leczkét kissé szk szavúnak tartom, jó lett volna a

német helyesírás és kiejtés különbségérl is szólani. Maga a két táblázat
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feltétlen dicséretet érdemel ; mind a beosztás, a kétféle szin nyomás, s

a szabályok rövid, szabatos szövegezése nagyban hozzájárul, hogy az

-egész táblázat könnyen és gyorsan áttekinthet. Csak a magyar táblázat

II. szakaszában kellett volna (épúgy, mint késbb, és a német táblázat-

ban mindenütt) a példákat a szabály eltt közölni. Ez a kétféle sorrend

zavarólag hat. Ezeket a táblázatokat ki is lehet függeszteni az osztály-

ban, mert a helyesirás gyakori következetlenségeit csakis folytonos

gyakorlat segítségével sajátíthatja el a tanuló. Mindenesetre még jobb

volna, ha a kétes eseteket mind felsoroló szójegyzék kalauzolná a

tanulót a helyesirás útvesztjébeo. Balassa József.

11. Barla Kálmán és Paulay Ödön, A magyar nemzeti iroda-

lomtörténelem rendszeres áttekintése. (Jászberényi közs. kath. fgym-

na6ium, 1—38. 1. és egy táblázat.) Ez a dolgozat nem egyéb, mint puszta

kivonat egy általánosan használt tankönyvbl, Beöthy Zsolt irodalom-

történetébl. Hogy mily szándék vezette a szerzket e kivonat készítésé-

ben, elmondják egy jegyzetben : • Tekintettel arra, hogy hijával vagyunk

olyan irodalomtörténeti rendszeres áttekintéseknek, milyenek külföldön

igen nagy számmal és kisebb-nagyobb terjedelemben vagy táblázatos

alakban is a tanuló ifjúság rendelkezésére állanak, czélszernek láttuk

e Beöthy Zsolt tankönyve nyomán készült áttekintést közzétenni, szem

eltt tartva tanulóink e tekintetben többször tapasztalt szükségleteit.

»

Csakhogy külföldön a repetitóriumokat nem szokás az iskolai értesítk-

ben közzétenni, hanem könnyen hozzáférhet, olcsó és kényelmesen

kezelhet kiadványokban bocsátják a tanuló ifjúság rendelkezésére. Még

így is sok szó férhet pedagógiai értékükhöz. Kétségtelen, hogy pl. a

törtéaeti tárgyak tanításánál vau haszna a kivonatnak, de csak úgy, ha

magukkal a tanulókkal készíttetjük. Ezért Barla K. és Paulay Ö. tulaj -

donképen felesleges munkát végeztek, melylyel annál kevésbbó tettek

szolgálatot a tanuló ifjúságnak, mivel « Áttekintés » -ük szinte hemzseg

a toll- és sajtóhibáktól, s így nem eléggé megbízható. Hogy csak néhá-

nyat említsünk : Attilát a szerzk állandóan AtiUd-nsb írják. (2. 1.),

Tinódi Sebestyén nem 1554-ig, hanem valószínleg 1556-ig élt. (4. 1.)

Bellarmin helyett Bellamin, Szeke Ambrus helyett Szec/ke Ambrus áll

a 6. lapon. A keresztény közép-kor jellemzésében (3. 1.) ezt olvassuk : « Az

Árpád-házbeli királyok uralma idején egyfelJ a régi nemzeti költészet

folytatása miszteiiumokkcd bvülve, másfell egy új keresztény, vallásos

irodalomnak megalapítása. » Ez a tankönyv szavainak ügyetlen össze-

vonása : Bethynél arról van szó, hogy a régi nemzeti költészet anyagát

a keresztény lovagkor hstettei és a királyi ház viszonyai új mondákkal

bvítették ; a misztériumokról külön történik említés. Értelmetlen ez

is: tFlorinda egy malkat nélküli s franczia forrás után készült heve-
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rék». (9. 1.) A tankönyv megmondja, hogy verses útleírás és regény ke-

veréke. Gvadányi szatírája természetesen nem az 1890-iki, hanem az

1790-iki országgylésrl szól (12.), Csokonai születési éve pedig nem
1673, hanem 1773 (13.). Kelmenfy neve Kelemenfy-TQ, Wenzel Ven-

tzel-re> Joannovics György Iovanovics PáZ-ra, Volf György Wolf
György-re, Szentkatolnai Bálint Gábor Szentkatolnay Bálint József-re,

ifj. Szinnyei József Sinnyei-re stb. van ferdítve. Bánóczi Józsefnek csak

Bévairól szóló mve van említve (38.). Budenz korszakalkotó «Magyar-

ugor összehasonlító szótan -át •összehasonlító ugor magyar szótárt-nak,

Simonyi iA magyar nyelv » czím munkáját •Magyar nyelv történeté* -

nek nevezi a dolgozat, Lugossy • Hangtani párhuzam » -ának czímét pe-

dig •Hunyadi párhuzam »-ra torzította a sajtó koboldja.

A szerzk ama kísérletét tehát, hogy magyar irodalomtörténeti

repetitóriumot adjanak a tanuló ifjúság kezébe, nem mondhatjuk sike-

rültnek. Ennek az « áttekintés* -nek nem sok hasznát vehetik a nö-

vendékek.*) Kelemen Béla.

12. Richter László. Chateaubriand. A budapesti m. kir. tudom*

egyetem bölcsészeti kara által dicsérettel kitüntetett pályam. írta Rich-

ter László. (Nyitrai fgymn., 30 lap.) — Egy egyetemi pályamtl tán

meg lehetne kívánni, hogy a terjedelmes Chateaubriand-irodalomnak

legalább fbb jelenségeit ismerje ; e dolgozat azonban mást nem ismer

a Bodnár Zsigmond mvén kívül s ebbl merít, akár Marcellus grófot

idézze, akár a bretagnei fajt vagy Chateaubriand styljét kívánja jelle-

mezni. Igen szk kör tájékozottsággal bír, hogy szelíden szóljunk, a
kor politikai s irodalmi történelmében ; ott, hol az olvasót tájékoztatnia

kellett volna az elforduló vonatkozások fell, adós marad a felvilágosí-

tással, legfölebb óvatos általánosságokba burkolózik. A constatáló kriti-

kának legkényelmesebb faját zi, bibliographiai tartalomjegyzékeket is

adva. Bár még ez is jobb, mintha netán commentálásokba bocsátkozik,

mert ilyenkor megesik, hogy így ír: «Ezek lefordítására indítá az ép

számzetése alatt Angolországban fennálló vita, mely szerint némelyek

Ossiant Macphersonnal azonosíták. Chateaubriand véleménye azonban

az volt, hogy Fingal fia énekeinek franczia szövege nem egyéb, mint

fordítása a már elbb létezett angol fordításnak.! így aztán nem tünteti

fel az értekezés korának keretében Chateaubriand alakját, mely pedig

e keret nélkül nagyon sokat veszít. Mi több, egyáltalán nem tud, habár

még oly halvány képet festeni hsérl. Chateaubriand szerz szemében

tulajdonkép nem annyira költ vagy ép politikus, hanem a keresztény

vallás apostola. Azzal nem tördik, hogy a Génié du Christianisme val-

*) Részemrl az ily repetitoriumot, csak gondos és megbízható munka
legyen, hasznos és ajánlatos iskolai segédkönyvnek tartanám. H. G.
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lásossága mennyire ellenkezik egy Kempis Tamás vagy akár Bossuet

vallásosságával, — hogy nem ok nélkül kárhoztatta volt e mvet maga
a szentszék, — 8 hogy Chateaubriand minden hamarább, csak apostol

nem. E helyett feltétlen magasztalásokban áradozik az értekezés ; hsé-
nek minden lépését, minden mvét osak dicsérni tudja, még a leggyen-

gébbeket is, a legkevésbbé menthetket is, s leszámítva a forradalmak-

ról szóló Essai-t, egyáltalán ignorálja azt az ingadozást, fejldést, min
minden ember átmegy, s min Chateaubriand különösen átment, mint-

hogy elvei sohse voltak igazában vett elvek.

Minden lapon találhatni annak jelét, hogy szerz kevés eltanul-

mánynyal rendelkezett e munka megírásakor. íme egy pár a feltnbb
botlásokból. Csak néhány példa : 11. lap. Napóleon azért számzte Cba-

teaubriandt, mert ez vonakodott akadémiai székfoglalójában eldjét, a

jakobinus Chénier Józsefet magasztalni. Helyesen : mert székfoglalójá-

ban a sajtószabadság mellett s Napóleon zsarnoksága ellen akart szót

emelni. — 14. ). Élete végéveiben Chateaubriand «teljesen elhagyta a

közélet terét s visszavonultságában egyedül az irodalomnak élti. Csak-

hogy mily visszavonúltság volt ez, s mily irodalmi munkásság, melynek

a Mémoires d'outre-tombe köszönhet ! Aztán szerz nem tud a késbbi

Chambord gróf neveltetésérl s amaz ábrándos politikai tervekrl, mik-

kel Chateaubriand ekkortájt foglalkozott Y. Henrik majdani trónra-

lépése esetére? — 20. 1. A múlt század végén s a jelen elején élt leg-

híresebb két elme gyanánt Chateaubriand és Montalembert van említve,

a mi se chronologiai, se más tekintetben nem helyes társítás. — A 21. la-

pon Chateaubriand világfájdalmát érinti az értekezés, de e pontban is

védi. fE betegség azonban, úgy mond, még sem rontotta el t annyira,

mint Goethét. » Szerz szemében tehát az önmeggyzés és kibékülés

harmóniájának költje, az Iphigenie, Tasso, Wahlverwandtschaften stb.

alkotója tromlottabbi, mint az Atala és René költje, kinek szívében az

ennui-tl még a Byronénál is sívárabb blazirtság honolt ! — 23. lap.

A Génié du Chriatianisme azért kívánt a szívre appellálni s nem az

észre, mert ta lobbanékony, türelmetlen franczia nem olvas szívesen

száraz okokkal s érvekkel megtöltött tudós munkát ; egy-két szó, szép

phrasis — ha szívét érinti — többet ér eltte s nagyobb hatást eredmé-

nyez minden tudós munkánál i. Tehát a ki nem a Chateaubriand kissé

frivol, mert kizárólag aesthetikai álláspontját választja, annak csak

•száraz okokkal s érvekkel megtöltött tudós munkában* lehet védnie a

keresztény vallást? Ajánljuk szerznek, olvassa el azt a • kereszténység

védelmeztetóséti, mely Pascal Gondolatai-ban foglaltatik. Szerz ezen-

fölül itt teljesen félreismeri a franczia jellemet, melynek épen a bon

sem, a raison képezi fvonását: ha Chateaubriand mégis az érzelem

húrjainak érintésével akart hatni s tudott hatni, ez a kor visszahatásá-
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nak tudandó be a XVIII. századnak immár lejárt sivár rationalismusa-

elleD. — 26. 1. Rousseaut, a deismus ékesszóló apostolát, az atheista en-

cyclopsedisták közt említi szerz, mint azok egyikét, kik «a nép szívébl

a hitet kiirtani törekedtek • stb.

Az értekezés különben elég élénken van írva. Stílje, leszámítva

néhány gyönge helyet, ügyes és gyakorlott tollra vall.

Haraszti Gyula.

HELLÉN IRODALOM ÉS HELLÉN NYELVTANÍTÁS.

E Közlöny 1891. évi II. füzetében Némethy Géza ismertetvén

« Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás* czím akadémiai érteke-

zésemet, két megjegyzést tesz ; elször, hogy én itt-ott néhány dicsér

szót oda vetek ugyan, de érdemleges kritikát még a szorosan olassica-

philologiai tárgyú munkáknál sem gyakorlok ; másodszor, hogy egészen

eltévedek a részletekben, a könyvczímek és a tartalom fölsorolásában,

de általánosságban sehol sem szólok a tudományok egyes ágaiban és

az irodalomban uralkodó vagy egymással küzd áramlatokról, ezeknek

a többi európai irodalmakhoz való viszonyáról ; pedig enélkül se össze-

függ képet, se Ítéletet nem alkothatunk magunknak az újgörög iroda-

lom mai állásáról és jelentségérl.

Ebbl azt látom, hogy Némethy Géza sohasem olvasta az új-

görög irodalmat ismertet dolgozataim legnagyobb részét, különben

nem állítana ilyen valótlanságot.

1858-ban jelent meg a Csengery Antal által szerkesztett Buda-

pesti Szemlében Jelenkori görög irodalom ez. dolgozatom, melybl mind

a szerkeszt mind a figyelmes olvasó világos képét látja az akkori új-

görög irodalomnak.

1861-ben írtam a Szépirodalmi Figyel 29., 30., 32., 33. számá-

ban Arany János szerkesztése alatt ezt a czikket : A hellén költészet a
jóniai szigeteken t

mely teli van kritikai s más irodalmakra vonatkozó

észrevételekkel és h képét adja a jóniai szigetek költészetének.

Ugyan ilyen kritikát gyakoroltam 1862-ben Történelmi népdalok

a jelenkori görögöknél ez. dolgozatomban, mely szintén Arany Jánosnak

Szépirodalmi Figyeljében jelent meg.

1 869-ben megjelent a Nyelvtudományi Közlemények VII. kötetében

A jelenkon görög irodalomról ez. akadémiai értekezésem, hol Sáthas

munkájáról ezt írtam: tTagadhatlan, hogy szerz e nehéz föladatot

szerencsével oldotta meg s érdeme annál nagyobb, minél kevesebben

voltak azeltt az ilyen természet munkák. Mert Európa tudósai azon
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elítéletbl indulván ki, hogy Konstantinápoly bevétele után végét

érte a hellének története, majdnem egészen elhanyagolták ama tanul-

mányokat, melyek a török uralom alá került görögök mveldési
állapotaira vonatkoztak . . . Innen látszik, hogy a görögök Konstanti-

nápoly bukása óta a görög királyság alapításáig nem éldtek ide-

gen irodalmakból, minthogy munkáiknak csak egy negyede van fordítva.

Sáthas munkája kimutatja a régi és új görögök szellemkötelékének

folytonosságát 8 diadalmasan czáfolja meg némely európai tudósok

elítéleteit, kik azt állítják, hogy a jelenkori görögök semmi szellem-

rokonságban sem állnak a régiekkel; mert a szolgaság legsanyarúbb

korában is találkoztak elegend számú görög férfiak, kik ismereteik,

ritka tudományuk, irodalmi munkáságuk, a szabadelv eszmék terjesztése

s a nemzeti mveltség elmozdítása által tntek ki. Mindjárt a görög

császárság elenyészte után sokan egész vagyonukat hagyományozták

remzeti tanodák alapítására s észtehetséges ifjak kiképeztetésére, hogy

majdan mint tanítók világosítsák föl a népet.

»

Továbbá kimutatván, hogy min sorban következnek egymásután

mennyiségük szerint a különféle világi tartalmú munkák, ezt írtam : «Ha
e számarányok fölött elmélkedünk, nem lehet nem fölismerni azt a csodá-

latos öBszhangzatot, mely a hajdan- és jelenkori görögök irodalmi haj-

landóságai között mutatkozik. Valamint a régi görögök kiválólag költi

nép levén sokkal több költészeti munkát teremtettek, mint prózait, úgy
kés ivadékaikDál is azt látjuk, hogy a munkák nemei közöl egyben sem

írtak annyit, mint a költészetben. Nem tagadhatni továbbá, hogy a

régi görögök a költészet után leginkább a történetírást kedvelték. Müller

Károly munkájából : Fragmenta hiétoricorum Graecorum kitnik

legalább, hogy a Kr. e. VI. századtól a Kr. u. VII. szászadig mintegy 760

görög történetíró élt. A mi átnézetünkbl pedig látszik, hogy a mai

görögök is épen olyan szeretettel karolják föl a történetírást, mint

dics seik. Ugyan ezt a szellemi rokonságot a görög hajdan és újkor

között mutatja a mi átnézetünk a bölcsészetben és nyelvészetben is. •

Sáthas munkája után ismertettem ugyanazon akadémiai értekezé-

semben Paraníkasét is, a ki vázlatot írt a tudományosság állapotáról

a görög nemzetnél Konstantinápoly bevétele óta. Ebben az ismertetésben

ezt írtam : •£ tanodákban mindenek fölött a régi görög írókat magya-

rázták, kiknek munkáit a hazafiúság szent végrendeletének tekintették.

Mindegyik tanító, mindegyik csak némileg is mívelt atya könyvnélkül

tudta a régi görög írók számos emlékroondásait, úgy hogy mintegy él
anthologiát képviselt. A tanítók buzgalma fáradhatlan volt ;növendékeik

pedig nem azért tanultak, hogy hivatalokat hajhásszanak, hanem hogy

míveljék a nemzet szellemi talaját ; s ezt tették daczára a tanítókat és

tanulókat fenyeget ezer és ezer veszélynek. De ha semmi vérkötelék
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nem tartotta össze a hajdan- és jelenkori görögöket, miért veszélyez-

tették volna ez utóbbiak életöket, hogy mentsék meg az amazoktól

reájok szállt örökségüket ?»

Hát ez nem kritika ? Nem tünteti el az irodalom képét ?

1871-ben megjelent akadémiai értekezésemben •Solojnos Dénes és

a hétszigeti görög népnyelv* ezt írtam : •Montival megismerkedett Solo-

mos Milanóban és sokszor fordalt meg a házában. Jóllehet nagy csodá-

lója volt az olasz költnek, még sem hallgatta el eltte ítésze ti észrevé-

teleit, melyek éle bántólag hatott Montira. «Nem kell annyit okoskodni,

monda neki Monti, hanem érezni és ismét érezni.* Az ifjú költ

válaszolt: «Elbb az észnek kell a tárgyat fölfognia, azután a szív-

nek azt melegen éreznie, a mit az ész fölfogott* . . . Trikúpis, a

ki késbben megírta remekmunkáját a görög szabadságharczról,

1822-ben Zantéba érkezvén s baráti viszonyba lépvén Solomossal,

így szólt hozzá egy alkalommal: «Azt veszem észre, hogy minél

nagyobb haladást teszesz a régi görög írók remek nyelvében,

annál egyszerbben irod a népnyelven szerkesztett költeményeidet.*

«Ez azt jelenti, válaszolt Solomos, hogy jobban fogom föl mind az

egyiket, mind a másikat.* 1823-ban írta az Éneket a Szabadságra

(tfjivoq elq ttjv étevöepiav). tHa igaz, hogy a tiszta hellenismus lényege

az él beszéd, az alaknak méltóságteljes szépsége s a beszédnek átlátszó

mélye, úgy meg kell vallani, hogy e hellén költemény a képzeletnek

valódi gyümölcse. Utánozhatlan egyszerséggel párosult alagyás jellem

lengi át az ének bevezetését, hol a költ a múltra emlékeztet. A régi

dicsség, a százados szenvedések rajza nélkül nem volt volna megérthet

az a leigázhatlan hevólye az önálló görög szellemnek, azaz, a szabad-

ságnak, mely régi vitézségével jelenik meg a költ képzeletében, föltá-

madva az sök szent csontjaiból*. « Korfuban írt Solomos részeket Lam-
pros ez. költeményéhez, melyet azonban be nem fejezett. Mindamellett

így is els rangú helyet foglal el az európai költészetben ama megrendít

kép miatt, mely elénk állítja az ember akaratának óriási, de hasztalan

erködéseit az erkölcsi törvények ellen. Korfui tartózkodása alatt

szorgalmasan tanulmányozta Solomos a német bölcsészetet s leginkább

az ffisthetikai itészetet, melyben azonban mindig megtartá saját önálló-

ságát. Ezt megmutatta a görög és a római költészetrl nyilvánított

nézeteiben is. élénken érzé Virgil nyelvének utánozhatlan összhang-

zatát, de még is úgy találta, hogy csak Hoi^ér költeményei a régi

mvészetnek halhatatlan példányai, melyeket Virgil, midn átalakította,

sokszor félreértett.

»

Ehhez az értekezésemhez szótárt is írtam, melyben Solomos

nyelvét összehasonlítottam a régi attikai, aeoli, dóri, ióni dialektusokkal

s kimutattam, hogy csak négy idegen szó van benne. Ettl az érteke

-
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sésemtl is elvitatja Némethy, hogy van benne kritika s összehasonlítás

az európai irodalommal ?

Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1877. évi V—VI. füzetének

291-ik lapján kritikai megjegyzést tettem Therianos Eustathios mun-

kájára a hellének zenéjérl s ott arra utaltam, hogy e tárgyról bvebben

szóltam az Életképek \S16-ki folyamának 27—28. számaiban. Ugyanazon

évi 8-ik füzetében (400—401. 1.) közlöttem Joannu Fülöp és Menagius

görög fordítását Schillernek *Die Götter Griecherdands* czím költe-

ményébl s nem levén velk megelégedve, újra fordítottam.

Az 1879-ki évfolyam l- füzetében *A görög vildgbóh czím
czikkemben kritikai megjegyzéseket tettem Saripolos és Bernardákis

munkáira. Az 5—6-ik füzetben (306—398. 1.) kiemelem ós kijavítom

Cicero LaBliusának két görög fordítását Petaviustól és Antoniádistl.

1877-tl 1879-ig minden füzetben majd rövidebben majd bvebben

ismertettem a mai görögök szellemi termékeit, melyek tudományos és

irodalmi állapotaikat kézzelfoghatólag tüntették föl.

1877-ben a Budapesti Szemle 30-ik számában (november-deczemberi

füzet) megjelent tlem •Drámai irodalom az ujgörögöknél* , melybl el

nem vakult ember élképet alkothatott magának a mai görögök gazdag

drámai irodalmáról s összehasonlíthatta Rhigopuios Milton]éX Jókaink

hasonczím drámájával. De találhatott benne történet-kritikai kutatást

is. Errl sem tud semmit Némethy, hanem azt állítja, hogy én

sohasem gyakorlok kritikát.

1878. január 3-án eladást tartottam a m. t. akadémiában Ban-

kavisEléon újgörög drámájáról, melynek czíme •Jididn a hitszakadár*.

Megjelent 1879-ben. Ott elmondtam, mit tartott a mythosokról s mily

hosszú tanulmányok után oszoltak szét kételyei s miként bájolák el az

eszményi szép, az átalános jó, az igazság, melyekben az istenség nyilvá-

nulásait látta. A dráma ismertetése után elmondtam, hogy azt nem
lehet színpadon eladni, mert több versbl áll, mint akár Aeschylus,

akár Sophokles fönmáradt összes drámái. A drámának e nagy terjedel-

mét annak tulajdonítottam, hogy a benne szerepl személyek nagyon

hosszasan elmélkednek az égi és földi dolgokról. Azután jellemeztem a

dráma fszemélyeit s Julián császárt, saját leveleibl merített adatok

alapján, védelmeztem az ellene emelt vádak ellen, hogy kegyetlenül

üldözte a keresztényeket. Bankavis Kléon irályáról pedig ezt írtam: «Az

6 nézete szerint a görög népnyelv, melynek különféle táj szólás i saját-

ságai vannak, számzend magasabb igény irodalmi mvekbl. Azért

mellzi a népies nyelv alakjait s nagyon keveset tér el a classicus görög

nyelvtl. Csak az óhajtó mód régi alakját nem tartja többé vissza

iozhatónak.»

Eladásomat e drámáról közölte a tLiterarische Berichte aus-

PhOologiai KOslOny. XV. 4. 30
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Ungam* czím folyóirat is 1878-ban 8 ezt mondja a drámáról: «Das
Werk gehört nach Tendenz und Werth zu den interessantesten Pro-

ducten der griechischen Literatur der Gegenwart.

»

A Budapesti Szemle 1880-ki szeptember-októberi és november-

deczemberi füzetében (90—107. és 320—352. 1.) megjelent tólem a kö

vetkez czím dolgozat: «Államtudományi irodalom az ujgörögöknél* .

Ebben élképét adtam az államtudományok állapotának a mai hellének-

nél. De csak Némethy Gézának nincsen szeme, hogy azt lássa. Ott ezt

írtam : «Dolgozatom els részében nyolczvanhárom munkát mutatok be;

másodikában pedig részletesen ismertetek egy ötkötetes korszakos mun-
kát, melyet Európa államtudósai nagy dicséretekkel halmoztak el. Ar-

gyropulos Jakab lefordította Montesquieu munkáját a törvények szelle-

mérl. Valetas Spyridon görögre fordította s kiad a (Paris 1818) Rous-

seau munkáját az emberek közötti egyenltlenség eredetérl s alapjairól

Fordításának szép irálya méltán versenyez az eredetivel. Chrysovergia

Kuropalátis fordította Barthelómynek Voyage du jeune Anacharsis ert

Grece czím munkáját. Két névtelen fordította Macchiavelli Fejedelmét

(il principe). Georgiádis Zalykis görögre fordította Rousseau munkáját

a társadalmi szerzdésrl (Contrat social). Függetlenségek kivívása után

megmutatták a görögök, hogy nem féktelen, hanem fölvilágosul t, ren-

dezett szabadságot akarnak, mely a jogokat és kötelességeket törvény

által szabályozza. A nemzetközi jogot illetleg Saripolos Miklós írta a
Nemzetek törvényes szokásait békében és háborúban. E munkája által be-

bizonyította, hogy mily szükséges a philosophia kutató szelleme s vilá-

gító szövétneke a politikai tudományok e fontos részéhez. A nemzet-

gazdaságot 8 pénzügyet illetleg Sútzos János athéni egyetemi tanár r

Moldva utolsó hospodarának fia, írt két kötetben a gazdagságról. Ékes-

szólással s világosan adja el a leghíresebb nemzetgazdák rendszereit a

hozzáteszi philosophiai szellemtl áthatott saját nézeteit. Az alsó- és

középoktatás szervezetében a franczia rendszer fogadtatott el a német-

országi rendszerbl átvett módosításokkal. E szerencsés combinatióról

azt mondta Bagdon angol tanár a londoni tanárok egyik értekezletén,

hogy Angliának is Görögország példiíját kellene követnie. Az ArsáMon
nev leánynevel intézetben van 1250 növendék. Ez csodálatra ragadta

1873-ban Barthélemy de Saint-Hilaire-t, a ki az intézet albumába ezt

írta : Szerencsét kivánok Görögországnak és a polgáriflodásnak ez inté-

zetért, melyhez hasonló Európa egy országában sem létezik. Mini e

munkák közöl óriásilag kimagaslik Saripolos Miklósnak Alkotmányjoga^

A politikai és erkölcsi tudományok akalemiája Parisban oly epochalis-

és monumentálisnak itélte e munkát, hogy szerzjét 1 876-ban kültag-

jául választotta. Azóta az Institut du droit international s a brüsszeli

és madridi akadémiák is tisztelték meg tagságukkal. Eladván a stoiku-
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sok, Hobbes, Vico, Holbach, Helvetius, de Maistre, Bentham, Montes-

quieu nézeteit, azon eredményre jut, hogy minél tökéletesebb a társa-

ság, melynek els kezdete a család, annál tökéletesebb s boldogabb az

abban résztvev ember s azért visszaveti az ellenfelek elvét, hogy az

egyiknek a haszna egyenl a másiknak a kárával. Még sem áll tehát, a

mit szerz elbb mondott, hogy csak a polgároknak vannak jogaik, a

kormányhivataloknak pedig csak kötelességeik Maga a szerz is

tanítja a 73-ik §-ban, hogy a nemzetnek joga van, saját tagjaitól szolgá-

latokat, adófizetést, hivataloskodást, st életföláldozást is megkívánni.

S a 114. §ban világosan mondja, hogy a kormány tagjai épen úgy gya-

korolják polgári jogaikat, mint a többi polgárok. Szerznek meg kellett

volna gondolnia, hogy az állam feje meg is tagadhatja a törvény szente-

sítését b hogy Görögországban 1862 óta az egykamarájú törvényhozó

testület mai napig nem vezetett forradalomra 8 hogy ellenben azeltt

Görögországnak fels- és alsóháza volt, s mégis forradalom ütött ki,

mely Ottó királyt megbuktatta. Szerz dorgálja Julián császárt, a hit-

szakadárt, a ki megtiltotta a keresztényeknek a görög remekírók olvasá-

sát. De itt félreértés van. Julián császár a keresztény papokat tiltotta el

a görög remekírók magyarázásától a tanodákban ; mert nem hiszik azt,

a mit Homér, Hesiod s mások az istenekrl állítanak. Tanítsák k Máté

s Lukács evangéliumait és hagyjanak békét a görög remekíróknak. Ezt

világosan mondja Julián 42-ik levelében. Szerznk hozzátehette volna

(a népoktatásról), hogy Ehodus állama azért kapott Eumenestl 86,200

mér gabonát, hogy annak az árát kamatoztassa és a kamatokból a

gyermekek nevelit és tanítóit fizethesse. (Polybius XXXI, 17, a.)

E tárgyról már 1868-ban Adalékok az attikai törvénykönyvhez czím
akadémiai értekezésemben szóltam. Azt kívánja szerz, hogy a gymna-

siumi érettségi bizonyítványt elmutató tanulók az egyetemnél fölvételi

vizsgálatnak vettesfenek alá s annak nagyon jól sikerült letétele után

egy egész évet a philosophiai karban töltsenek. Csak azután vétessenek

föl a jogi, vagy orvosi, vagy hittani karba. Azonban nálunk ez majdnem
lehetetlen volna, hogy az egyetem tartson fölvételi vizsgálatokat ; mert

ez legalább is egy hónapot venne igénybe. Nálunk úgy lehetne a hivat-

lanokat az egyetemtl távol tartani, ha csak azok vétetnének föl, kik

a gymnasiumi érettségi vizsgálatot minden tárgyból legalább is na-

gyon jól tették le ; a többieket mind ki kellene zárni. Csak így mene-

külhetne meg az egyetem sok korhely, neveletlen, garázdálkodó, kicsa-

pongó gyerkcztl.»

És Némethy mégis azt mondja, hogy a jelenkori görögökrl szóló

dolgozataimban nincs kritika, hogy sehol sem szólok az egyes tudomá-

nyok áramlatáról s a többi európai irodalmakhoz való viszonyáról.

1882 június 5-én eladtam a m. t. akadémiában Újgörög iro-

30*
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dalmi termékek czím értekezésemet. Megjelent 1883-ban. Az els czikk-

ben eladtam Villoison, Boissonnade, Miller Manó véleményeit a

középkori görög nyelvrl és irodalomról. A 2-ik ezikkben kritikai észre-

vételeket tettem Rhigopulosnak *Néro Korinthban* czímfí drámájára.

A 3-ik ezikkben Melissinos « Erkölcsi Világ* ezím eposzáról ezt

írtam : «Kár, hogy a Bzerz nem az irodalmi, hanem a jóniai szige-

teken dívó népnyelvet választotta. Ennek csak a népdalokban lehet

jogosultsága, de nem a magasrept epopoeákban. Hasonlításai szépek.

De megkapó történelmi jelenetek sehol sem fordulnak el. Azért e m
inkább vallás-erkölcsi tankoltemóny, mint epopoaa*. — A 7-ik ezikkben

ismertettem Kappótis Angelos munkáját Mistra városáról. Ott meg-

jegyeztem, hogy a szerz fforrásul használt egy középkori görög

népnyelven írt krónikát, melyet elször a franczia Buchon adott ki

1846-ban. De szerz nem tudja, hogy ezt a krónikát Ellisen is adta ki.

{Analekten der mittel- und neugriechischen Literatur. Zweiter Theil.

Leipzig, 1856.) Szerznk ama véleményére, hogy a mai aranypénzt

lángszíne miatt nevezte el a pörög nép <p).0QÍ-nnk, megrövidítve <plopiyr

ból, mely ^>Aó£-nak a kicsinyítje, azt jegyeztem meg, hogy nagyon

téved, mert a Jiorino, fhrin név Firenzeben (Flórenczben) keletkezett

a 1 1 -ik században, hol legelször nevezték így az aranypénzt. Azt is

nagyon feltnnek mondtam, hogy a szerz sehol sem említi a tzakó-

nok és Tzakónia nevét, jóllehet a görög verses krónika Maina s Lakónia

lakosait tzakónóknak s Mainát és Lakóniát Tzahiniának nevezi. Hibá-

nak tartottam továbbá, hogy a szerz nem említi azokat a becses dolgo-

zatokat, melyek a tzakónok nyelvérl jelentek meg, s melyeket elsorol-

tam. — A 13-ik ezikkben, hol Korais munkáinak kiadásáról 6zólok,

említem, hogy Korais szerint a mai görögök a chef d'oeuvre-t áQiaxoÚQ-

yjjjuce-nak nevezik s hozzá teszem, hogy jobb lenne az áQtozozézvrjftai mert

már Pindar á^iatoré/vog-nik nevezi dóri nyelven Zeust. — A 14-ik

ezikkben ismertettem Polylásnak Odyssea-fordítását görög népnyelvre

8 megmutattam, hogy a mai görög népnyelv is valóságos görög nyelv,

s hogy ez újgörög nyelv sokkal közelebb áll Xenophon nyelvéhez, mint
Xenophonó a Homéróhez. — A 20-ik ezikkben szólok Saripolos dolgoza-

tairól s ezt mondom : • Azt az állítását, hogy a Thukydides által ma-
gasztalt szittyák csupa szlávfajú népek voltak, nem lehet aláírni. > —
A21-ik ezikkben Bikélas Demeternek Shakespeare-fordításairól szólván,

ezt írtam : «Macbethben a három könyörg boszorkány háromszori for-

dulásával, mely kilenczet tesz, összehasonlítja Sophoklesnek Kolonosi

Oedipu8ában a kar által mondott 483- és 484-ik versét. De ez nem igen

talál ; mert itt a kar azt mondja Oedipusnak, hogy mindegyik kezével

háromszor kilencz olaj ágat tegyen le. Miért nem kell Shakespeare részé-

rl utánzásra is gondolni ? Hiszen 1564-ben született a 1616-ban halt
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1

meg. Már pedig az angolok sokkal elbb foglalkoztak a görög klassiku-

eokkal. így a VU-ik században Er. u. a görög származású Tódor, a brit

szigetek érseke, oly sikerrel gondoskodék a klassikai nyelvek könyvei-

nek s tanítóinak megszerzésérl, hogy tanítványaik úgy beszéltek gö-

rögül és latinni, mint anyanyelvükön. 1490-tl pedig rendesen kezdték

Angliában a kla§sikusokat olvasni. S késbb azt mondták Erzsébet

királynéról, hogy egy nap alatt többet olvas görögül, mint egy kanonok

egy bét alatt latinul. S 1550-tl 1660-ig angolra voltak már fordítva He-

rodot, Thukydides, Polybius nagy része, siciliai Diodor, Appianus, Jose-

phus Flavius, Aelian, Herodian, Plutarch életrajzai, Demosthenes

1 5 beszéde, Lykopbron stb. Nem lehet tehát kétség, hogy Shakespeare,

ki latin iskolában tanult, több görög és latin klassikus munkáival, ha-

bár csak fordításban is, megismerkedett, i

Hát erre mit mond Némethy ? Biz aligha tudja, hogy mi a kri-

tika, mi az európai irodalom kölcsönös viszonya.

1882 október 30-án eladást tartottam a m. t. akadémiában Kö-

zépkori verses regények czime alatt. Megjelent 1883-ban. Az 1-s regényt

ismertetvén, elmondom, hogy miképen vélekedtek a kéziratáról Meur-

sius, Du Cange, Huet, Fabricius, Henrichsen, Gidel, Wagner, Rhode

és a regény utolsó kiadója Lambros Spyridon. A végén pedig figyelmez-

tetek a hasonlóságra, mely a görög és albán tündérregék között talál-

ható. A 2-ik, 3-ik, 5-ik és 7-ik regény kódexeinek történetét szintén

ismertettem. A regények ismertetése után ezt írtam : •Az eladott regé-

nyek s fleg a Digenisrl szóló, bizonyítják, hogy a görögök nem voltak

oly mveletlenek a középkorban, a mint ezt sokan állítják. Nekik akkor

is volt saját polgárisodásuk, saját költészetök, mely a keresztes háborúk

korában a nyugoti népekre is volt befolyással. E görög befolyást a fran-

czia regényre kimutatta Paris Gaston. S némely régi franczia regényíró

szintén bevallja, hogy regényeit Görögországból hozta. így Aimé do

Varennes azt mondja FUyrimont czím regényérl, hogy Görögország-

ban látta és Philippopolisból hozta Chastillonba. E regény egyik kéz-

irata világosan mondja, hogy Aimé azt görögbl dolgozta át francziára.

A Trójai czím regény kéziratában pedig azt olvassuk, hogy görögül

íratott s görögbl latinra és latinból francziára fordíttatott.

»

Értekezésem végéhez csatoltam szótárt, melyben az ismertetett

regények szavainak viszonyát az ó-görög dialektusokhoz kritikailag

meghatározom s valódi görög eredetüket kimutatom. Némethy szerint

ez sem kritika.

1885 márcziua 30-án tartott akadémiai eladásom czíme Nyelvé*

zeti mozgalmak a mai görögöknél. Megjelent ugyanabban az évben.

Már a czím is mutatja, hogy ott különféle nyelvészeti véleményekrl

van a szó, melyeket nem hagyhattam kritikai megjegyzések nélkül.
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Ezt bizonyítja a 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és

29. lap. De Némethy errl is azt mondja, hogy nincs benne kritika.

A Fvárosi Lapok 1885-ki 72. és 73. számában ismertetést irtam

Bhankavis Eléon Theodóra czím drámájáról s összehasonlítottam

Sardounak hasonczím drámájával, s bírálatom eredménye az volt, hogy
a hellénm érdemli meg az elsséget. Ezt a czikkemet közöltem azután

francziául is a Revue Internationale 2-ik évfolyamának 6-ik kötetében

e czim alatt : Théodora, poéme dramatique en grec moderné de Gléon

Bancavis.

1886 márczius 25-én ismertettem a m. t. akadémiában Ban-

kavis Eléonnak Heraclius ezím drámáját nyelvészeti jegyzetekkel.

Eladásomat kiadta az akadémia ugyanabban az évben. A dráma be-

mutatása után ezt irtam : iAmi Bankavis irályát illeti, az ebben a drá-

mában háromféle, t. i. irodalmi, társalgási és pórnyelvi. A dráma el-

kel személyei irodalmi nyelven beszélnek, mely semmiben sem tér el

a hajdankori attikai írók nyelvétl. Ellenben az alsóbb rangú személyek

a közönséges társalgási nyelven beszélnek prózában, mely éppen úgy
viszonylik az irodalmihoz, mint az angol, franczia, német, olasz nép-

dialektus saját irodalma nyelvéhez. Végre a perzsa katonák a görög pór-

nyelvet használják.* Mind a három irályra nézve közlöttem mutatvá-

nyokat. Az els mutatvány után ezt írtam : •A ki ezt a nyelvet szóról-

szóra újnak tartja a klassikus attikai nyelvhez képest, arról bátran el

lehet mondani, hogy Xenophont legkevésbbé sem érti.» A 2-ik mutat-

váuy után írtam, hogy a társalgási nyelvben vannak 1-ször tisztán görög

klassikus szók, 2-szor csak a végzésben eltér klassikus szók, 3-szor a

klassikai jelentéstl eltér szók ; 4-szer a klassikai nyelv szótáraiban

nem található szók ; de a melyekrl kimutatom, hogy valódi görög szók.

A 3-ik mutatvány után azt bizonyítom, hogy a görög pórnyelv épen

olyan természet, mint más népek pórnyelve.

Az 1887 június 6-án tartott akadémiai eladásom czíme volt

:

Jelentés újhellén munkákról. Az akadémia kiadta ugyanabban az évben.

Ott kritikai észrevételeim vannak a 20—21. lapon Kappótas Angolosnak

és a 28 ik lapon Mompherratos munkájára. A 38—39. lapon eladtam a

Politis által kiadott népdalnál a megholtfivérrl Fauriel, Müller, Bag-

nolo, Tommaseo véleményeit a népdal eredetérl. A 43—50. lapon kö-

zöltem Görögországnak szellemi s anyagi elhaladását kimutató sta-

tisztikát.

Mompherratos munkáját már 1885-ben ismertettem és megbírál-

tam a Berliner Philologische Wochenschrift 29—30. számaiban.

A Közoktatás 1888-iki évfolyam 8-ik számában megbíráltam

Oekonomides munkáját. Demosthenes beszéde a Békérl, heUén magya-

rázatokkal.
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Az eddig eladottatcból világos, hogy Némethy Géza kifogásai

alaptalan ráfogások.

De állításának, hogy az én dolgozataimból nem lehet élképet

alkotnia a mai görögök mveltségi állapotáról, önmaga mond ellen,

mert a 185— 186-ik lapon ezt irja: «A hatodik fejezetben a Barnassos

népnevel egyesület 1884—1888. évi mködésérl szóló jelentése ragadja

meg figyelmünket, mely érdekes világot vet a mai görög -népoktatás álla-

potára.* élképet kivan az újgörög irodalom egyes ágairól s ímefölös-

legesnek mondja, hogy a szép, magható balladát A boldogságos Szíiz

zárdájának fnkérl közöltem. Nyilván nem tudja, hogy ezt a balla-

dát más nyelvekre is fordították.

Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás czím s 1890 ben

megjelent akadémiai értekezésemben vannak kritikai megjegyzéseim a

22-ik lapon Typaldos munkájára a gortyni föliratról, a 28-ik lapon

Mistriótis Aj ax-kiadására. Azonkívül akadémiai jelentéseimben s egyéb

már fölsorolt dolgozataimban több könyvészeti rovat is található arról,

hogy mit írtak s mit fordítottak a mai görögök a bölcsészet, jogtudo-

mány, classica philologia, költészet, nevelés, oktatás, orvosi tudomány,

pénzügytan, politika, természettudományok, történelem és földrajz

mezején. Tehát egész irodalmi statistika. De úgy látszik, Némethy nem
tudja, hogy a statistika a népek és országok szellemi és anyagi állapo-

tának fokmérje, különben óvakodott volna azt állítani, hogy én egészen

eltévedek a részletekben, a könyvczímek és tartalom fölsorolásában.

Ha tehát Némethy nem képes az én dolgozataimból az újgörög

irodalom mai állásáról és jelentségérl sem összefügg képet, sem Ítéle-

tet magának alkotni, tulajdonítsa ezt vagy felületességének vagy gyönge

fölfogási képességének.

Áttérek most arra, a mit Némethy Géza a hellén nyelvtanítás

-czím fejezetemrl mond. ezt írja: «Mai nap már nincs oly görög

nyelvtanár, a ki az iskolában legalább néhány szót ne szólna e nyelv

történetérl s ki ne emelné, hogy a mai hellén irodalmi nyelv milyen

közel áll a régi attikai dialektushoz.*

Honnan tudja azt, hogy minden görög nyelvtanár így cselekszik ?

Bejárta az ország összes gymnasiumait ? Ha az állítása igaz, akkor

legalább nyomát kellene látnunk a magyar tanárok által kiadott görög

nyelvtanokban, mink Curtius-Abelé, Dávid Istváné, Maywald Józsefé,

Dóczi Imréé, Szamosi Jánosé, Hintner Schill Salamoné. De ezekben

egy árva szó sincs Némethy állításáról. Egyedül a boldogult Szepesi

Imre figyelmeztetett arra Hellén Nyelvtana 6-ik kiadásának 2 ik lapján,

hogy az általa tanított kiejtés rotterdami Erasmustól a 1 6-ik századból

származik és erasmusi kiejtésnek mondatik ; s hogy ugyanakkor Beuch-

Jin az ujgörögök kiejtését védte ; de hogy mi volt a régi görögök kiej-
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tóse, azt bizonyosan meghatározni nem lehet; valamint valódi ó-görög

kiejtésnek egyiket sem lehet elfogadni. Jelenkori tanáraink nyelvtanai

azonban még ennyit sem mondanak.

Tudomásom szerint magyarul csak három görög nyelvtan jelent

meg, mely kizárólag az él görögök nemzeti kiejtését tanítja. Az egyik

az enyém (1848) ; a másikat írta Travnicsek Hubert (1865), a harmadi-

kat Gyurics Antal (1873).

Némethy arra az állításomra, hogy a hellén nyelvtanításra elegend

hetenként legfölebb két óra, azt kérdezi, vájjon hiszem-e, hogy a mos-

taninál kevesebb id alatt boldogulhatnánk-e az újgörög orthoépiával

s hogy megtaníthatnók-e valaha a magyar fiút a d éB i) helyes kiejtésére ?

Én nemcsak hiszem, hanem tudom is, hogy hetenkénti két óra alatt

nagy haladást tehetnek a tanulók a görög nyelvben a mai hellének

nemzeti kiejtése szerint ; mert nekem több tapasztalatom van a tanügy

terén, mint Némethynek, a ki 1883-tól 1886-ig még az én hallgatóm

volt az egyetemen s a kinek az ügyét akkor tlem telhetleg elmozdí-

tottam.

De lássuk ezt a tapasztalásomat. 1850-ben kötelezvé tették a

görög nyelv tanulását az egyetem bölcsészeti karának másod évi hallga-

tóira, kiket kiméletbl nem akartak az új szervezet gymnasium 8-ik

osztályába küldeni, minthogy 1849—50-ben már mint 1 -s évi bölcsészek

egyetemi polgárok voltak. Ezek hetenkint két órában tanulták nálam

az él hellének kiejtése szerint a görög classicai nyelvet oly meglepd

eredménynyel, hogy az 1851. évi július 30-án az egyetem nagy termében

nyilvános szavalatokat tartottak görög nyelven, melyekre nagyszámú

közönség jelent meg s a többi között Hunfalvy Pál is.

Itt közlöm a szavalók és szavalatok jegyzékét, melyet akkor görö-

gül és magyarul nyomattam : 1. Sokrates védelme Platótól. Eladják
Fidler Ignácz, Eisz Ede, Dégen Gusztáv (most országgy. képvisel, volt

jogakadémiai tanár), Agorasztó Szilárd (most ügyvéd), Maniu Antal. —
2. Sappho éneke Aphrodítára. Szavalja Vannay József. — 3. Aeschylus

Perzsáiból a salamisi tengeri ütközet elbeszélése. Szavalják Gadjánszky

Lyubomér, Pikk József, Neumann Antal, Tedits Sándor.— 4. Sz. István

els magyar királynak a veszprémi apáczák javára kiadott oklevele. El-
adja Diófi Péter. — 5. Homér Odysseájának 9-ik éneke. Szavalják Fori-

nyák Béla, Günther Károly, Palkovics József (most honvédezredes),

Yojticz Adolf, Tóth János, Supka Antal (a ki késbb mint zirczi apát

hozzám intézett leveleiben mindig hálás tanítványomnak irta magát
alá).— 6. Sólon alagyája. Eladja Viener Joakim. — 7. A szemtelenség,

Theophrast jellemébl. Eladja Lechner Auguszt (most budapesti

egyetemi jogtanár). — 8. Theognis emlókmondatai. Szavalja Rózsa-

völgyi Márton.
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Mutasson el ilyesmit Németby a hetenkinti 4—5 órai erasmusi

tanításával ! És tudja, melyik nyelvtanból tanultak az akkori hallgatóim ?

Az enyémbl, melynek czíme volt : Gyakorlatié- és újgörög nyelvtan.

(Budán 1848.) Ennek ez volt a módszere :

A betk, hangsúly és hehezet nagyon rövid ismertetése után

következtek ó-görög adomák interlinearis magyar fordítással b azután

a görög szövegben elforduló személynévmások declinatiójával és igék

coniugatiójával. A 3-ik fejezetben volt 32 aesopusi mese, ismét inter-

linearis magyar fordítással s a szövegben elforduló nevek és igék rago-

zásával s a számnevek elsorolásával. A 4-ik fejezetben következett az

igék ragozásának rendszeres átnézete, magyarból görögre fordítandó

föladványokkal. A 6-ik fejezetben volt Aristotelesnek állattörténetébl

a 9-ik könyv 27-ik fejezete görögül és magyar fordításban, de már nem
interlinearisan, hanem az eredeti szöveget magyarázó jegyzetekkel.

A 7-ik fejezet tartalmazott 17 rövid elbeszélést Heraklid munkájából az

Államokról magyar fordítás nélkül, mely helyett minden görög szó a

jegyzetekben volt megmagyarázva. Azután következett az addig elfor-

dult idalakok betrendes elsorolása, hogy a tanulók, ha könyvek

olvasása közben valamely talányosnak látszó igealakra akadnak, azt itt

könnyen megtalálhassák. A 8-ik fejezetben volta négy evangélium mind-

egyikébl egy fejezet az eredeti szövegben szintén fordítás nélkül, de

magyarázó jegyzetekkel. A 9-ik fejezetben közöltem Apollodor Biblio-

thékájának 1-s könyvébl öt fejezetet, olyan módszerrel mint a 8-ikban.

A 10-ik fejezet tartalmazott hasonló eljárással Xenophon Emlékezetes-

ségei 1 -só könyvének 1 -s fejezetébl húsz szakaszt. A 1 1 -ik fejezetben

voltak mutatványok három újgörög Íróból. A 12-ik fejezet hozta görö-

gül a beszéd nyolcz részét Laskaris Konstantin nyelvtanából. A 1 3-ik

fejezetben volt kilencz fejezet Sokrates Védelmébl Platótól ó- és újgörö-

gül. A 14-ik fejezetben közöltem Sz. István els magyar király görög

oklevelét a veszprémvölgyi apáczák javára.

Nagy merészség tehát s csupa tapasztalatlanság Németby részérl,

ha azt állítja, hogy 4—5 óránál hetenkint kevesebb idö alatt nem le-

hetne görögül tanítani. De még nagyobb vakmerség, midn azt mondja,

hogy a magyar fiúk soha sem tanulhatnák meg a d és # helyes kiejté-

sét ! Hát olyan butáknak tartja a magyar fiúkat? Hiszen sok magyar

ember jól beszéli az angol nyelvet. Ebben pedig a lágy th megfelel a

görög í-nak ób a kemény th a görög #-nak, így sértegeti Némethy a

magyar tanuló ifjúságot.

Hallja csak a tapasztalatlan Némethy, mi történik szemünk eltt.

Köpesdy Sándor, fgymnasiumi igazgató, külön tanfolyamot nyitott

ama tanítványai számára a kik újgörögül akarnak tanulni, ezt írja

nekem f. é. február 2-án : tA tanítást csak nyolcz tanulóval kezdettem
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meg kísérletül ; egyelre a közéletben elforduló mondatokat diktálok

nekik 8 azt egytl-egyig egyik hétrl a másikra egész pontosan meg-
tanulják. Igaz ugyan, hogy hetenkint csak egy órában taníthatom ket,

de oly buzgalommal tanulnak, hogy az iskolai év végére — az eddigiek

után Ítélve — mind a nyolez fog tudni beszélni görögül. Arra az idre
leszek bátor Nagyságodnál tiszteletemet tenni és meghívni a befejezésre.

Nagyságodat akkor még arra is szándékozom kérni, hogy a befejezésre

Haris consul urat is meghívni szíveskednék. Én részemrl a Miniszter

úr Excellentiáját is szándékozom meghívni; talán ez befolyással

lehet arra, hogy elrendelje, hogy jövre a görögöt az él kiejtéssel ta-

nítsuk. » ....

Lássuk most Némethynek más homályos szavakba burkolt

állítását, hogy én jogosulatlan pressio által a tanárjelöltektl írásbeli

nyilatkozatot követeltem, melyben becsületszavukra fogadták, hogy a

tanításban az él görögök kiejtését követendik.

Hadd álljon itt azok névjegyzéke, a kik a tanárvizsgálat letétele

után, nem pedig azt megelzleg, adtak nekem ilyen nyilatkozatot:

Bermüller Ferencz (1866), Dávid István (1866), Galambos Lajos (1864),

Gerevics Gusztáv (1866),Hehelein Károly (1 865),Hodobay Szilárd (1866),

Hódoly László (1863), Kürcz Antal (1863), Lengyel Géza Dezs (1865),

Loos József (1865), Mayer (most Szamosi) János (1863), Mráz Ferencz

(1865), Podhraczky Min. (1864), Thewrewk Emil (1864), Wiche József

(1866). Tehát összesen tizenöten adtak a sikerült vizsgálatuk fölötti örö-

mükben írásbeli nyilatkozatot, melybea becsületszavukra kötelezték ma-

gokat, hogy az él hellének kiejtése szerint fognak tanítani. De nálam

1863-tól 1886 június végéig 623 tanárjelölt tette le a vizsgálatot. Honnan
bátorkodik tehát Némethy azt következtetni,hogy én jogosulatlan pressiót

gyakoroltam? Az elsorolt tizenhárom helyben hagyott tanárjelöltön kí-

vül, a többiek nagy része szóbelileg fogadta, hogy kiejtési tanomat köve-

tendi ; de egyiköktl sem követeltem írásbeli nyilatkozatot. Nem is tartot-

tam lehetségesnek, hogy ezek, a kik oly tökéletesen olvastak az él görö-

gök kiejtése szerint, ettl valaha htlenül elpártoljanak. Ezt azért sem

hittem, mert valahányszor az erasmusi kiejtés tarthatatlanságát bebizo-

nyítottam, lelkesülve bólintottak a fejkkel ; s ezek között volt Né-

methy is.

Hiába, a földön sok a csalódás ! Volt nekem az egyetemen azl874
/6

—

1 787
/s. tanévben egy kitn hallgatóm, Ábel Jen, a ki akkor egy terjedel-

mes értekezését olvasta föl tanárképezdei hallgatóim egyik órájában a

görög betk kiejtésérl s a régi dialektusokból és föliratokból mutatta meg
az erasmusi kiejtés alaptalanságát. Ez az értekezés bizonyosan megvan

a tanárképezdei igazgatóság levéltárában. Ábel Jen késbb, nem minden

közremködésem nélkül, egyetemi rendkívüli tanár lett 8 nem sokára

átpártolt ahhoz, a mit a fölebb említett értekezésében annyira ostrom-
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lott. 1886-ik évi július 2-án ezt a levelet írta nekem : « Nagyságos úr!

Méltóztassék kegyesen megengedni, hogy egy alázatos kéréssel alkal-

matlankodjam. Szerettem volna él szóval elhozni kérésemet, de mint-

hogy Losonczra vagyok kiküldve biztosul az érettségi vizsgálatokhoz,

írásban vagyok kénytelen Nagyságod tudtára adni azon lépésemet

melyre elutazásom eltt az utolsó napon szántam el magamat és

kikérni becses támogatását. — Folyamodványt adtam be a miniszterhez,

melyben kérem, eszközölje ki, hogy rendes tanárrá neveztessem ki. Nem
az ambitio, hanem a szükség kényszerített e lépésre. Csupán fizetésembl

nem bírom eltartani családomat ; azt a forcirozott szellemi munkát pedig,

melylyel mindeddig a deficitet elkerülnöm sikerült, aligha fogják már
soká kitartani gyönge idegeim. — Ezért bátor vagyok Nagyságodhoz,

mint régi jóakarómhoz, azon alázatos kéréssel fordulni, méltóztassék

annak idején, mikor ügyem a kar elé kerül, oda hatni, hogy folyamod-

váoyom pártolólag terjesztessék fel a miniszter úrhoz. • E levél vétele

után benyújtottam lemondásomat a tanárképezde görög osztályának

vezetésérl, melylyel évi 400 forint járt, ós Ábel Jent ajánlottam

helyettem, hogy rögtön legalább némileg segítsek rajta. Miután errl

t értesítettem, a következ levelet intézte hozzám Aflenzbl, Fels-

Styriából 1886. évi július 17-én: « Nagyságos úr! Elutazásom miatt

elkésve csak most kaptam kézhez f. hó 8-áról kelt becses sorait. —
Els örvendetes felindulásomban nem vagyok képes kifejezni, mennyire

meglepett, megindított Nagyságod kegyes nagylelk ajánlata, melyet

természetesen a legnagyobb hálával fogadok. Ép úgy magától értetdik,

hogy a görög philologiai muzeumot illetleg mindenkoron feltétlenül

tisztelni fogom Nagyságod óhaját és arra semminem igényt támasztani

nem fogok. — Midn felhasználom az alkalmat, hogy ismételten köszö-

netet mondjak Nagyságodnak nemeslelk ajánlatáért, ajánlja magát

Nagyságod további kegyébe hálás tisztelje dr. Ábel Jen.» Meggondol-

ván azután, hogy a classica philologiának két rendes tanára mellé

nehezen fog a miniszter még egy harmadik rendes tanárt is rendszere-

síteni, 1886. évi szeptember 3-án folyamodtam 40 évi tanári mködésem
után, végleges nyugdíjaztatásomért, habár oly egészséges ós erteljes

voltam, mint 25 évvel ezeltt. 8 Ábel Jent csakugyan kinevezték késbb

rendes tanárnak. De akkor megmutatta az ellenem írt csipkedéseiben,

hogy min hálás tisztelm volt.

Ebbl látható, hogy min volt az a pressio, melylyel Némethy

engem oly vakmeren vádol.

Némethy nem hiszi, hogy volt hallgatóim közöl sokat, midn
tanárok lettek, gymnasiumi és kerületi igazgatók korlátoztak volna az

él görögök kiejtési tanításának szabadságában s hivatkozik a nagyváradi

gymnasiumra, hol is az újgörög kiejtés szerint tanult s hol mai napig
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is így tanítanak, noha a rövid idvel ezeltt nyugalomba lépett figaz-

gató, Petrovich Ferencz, határozott erasmianus. Borzasztó inductiof

Minthogy egy kerületi figazgató nem gátolta az él görög kiejtés taní-

tását, tehát Némethy logikája szerint egy sem gátolta ! Petrovich Fe-

rencz úrnak mindenesetre dicséretére válik, hogy gátlólag nem lépett

közbe, mert 1867. évi ápril 29- én, midn nálam tanári vizsgálatot tett,

nagyon szépen olvasott az él görögök kiejtése szerint. De hogy így jár-

tak-e el az ösBzes gymnasiumi és kerületi igazgatók, azt Némethy nem
tudja, mert különben némelyekre ezek közöl is hivatkozott volna.

Nekem volt hallgatóim közöl sokan mondták, hogy igazgatóik

nem akarták az éJ görögök kiejtésének behozatalát megengedni. Ezek

természetesen nagyobb hitelt érdemelnek, mint az e téren tájéko-

zatlan Némethy, a ki világos tanúbizonyságok ellenére azt állítja,

hogy az erasmianusok szabad választást engedtek a tanároknak ! Ha ez

igaz volna, a mint nem igaz, úgy most sokkal több gymnasiumban taní-

tanák az él görögök kiejtését, mint a holt erasmusit, ezt a mesterséges

csinálmányt, mely nem is görög, hanem angol, franczia, hollandi, né-

met ejtés.

Az a tény pedig, hogy a nagyváradi gymnasiumban a mostani

görögök nemzeti kiejtését tanítják, ismét megczáfolja Némethy állításá-

nak képtelenségét, hogy a magyar fiúk soha sem birják ezt a kiejtést

megtanulni. Vagy talán csak volt képes azt magának elsajátítani, többi

tanulótársai közöl pedig egy sem ? Ezt nehezen fogják a nagyváradi

gymna9Íum görög tanárai bizonyítani, a kiknek itt életrevaló tanítá-

sukért forró köszönetet mondok. így kellene eljárniok a többi görög

tanároknak is, nem pedig az ingatag combinatiókon alapuló erasmusi

kóficzot tanítaniok. Azért szivembl pártolom az itteni görög fconsul-

nak, Haris Pál úrnak, a közoktatási miniszter úrhoz benyújtott emlék-

iratát, melyben kéri, hogy hazánk iskoláiban az él görögök kiejtésének

a tanítását rendelje el.

Némethy azt mondja, hogy a m. akadémiának classica-philologiai

osztályában, melyhez az emlékirat át van téve, alkalma lesz e kérdésben

elfoglalt álláspontját kifejteni. Jól van ; ott leszek én is. Addig azonban

tanulmányozza Némethy *Meine Erlebnisse in Athén* czím, tavaly

megjelent munkámat. Ott leírtam az erasmianusok közgylését, melyen

az angol, franczia, hollandi, német erasmianusok nem értvén egymást,

hajba kaptak és csúfosan megbuktak. Ezt a munkámat meghozatta a
kiadómtól Felsége is, legkegyelmesebb királynnk, s a mint biztos

forrásból tudom, jóízen nevetett az erasraianismus bolondságain.

Ha tehát az erasmianusok ilyen nevetséges eredményeket mutat-

nak föl, minden józan esz embernek azt kell kívánnia, hogy olyan

kiejtést hozzanak be, melyet az egész világ összes tanulói megértenek.
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Ez a kiejtés pedig nem lehet más mint az él görögöké, épen azért, mert

élnek. Ha az angol, franczia, magyar, német nyelvet úgy kell kiejtenünk,

mint a most él, nem pedig mint a századok eltt élt angolok, francziák,

magyarok, németek : esztelenség a görög nyelvet is ajelenkori hellének-

tl eltérleg kiejteni. S ezért, igen is, hivatalból akarom az erasmianu-

sokra azt a kiejtést parancsoltatni, melyet Némethy •egyedül üdvözít-

nek* hiába gúnyol. Az iskolát nem szabad az élettl eltávolítani, hanem

meg kell kivánni tle, hogy az élettel karöltve járjon ; s ha ezt nem teszi,

kormányhatalommal kell ráparancsolni, hogy eszére térjen.

Némethy állítása szerint én azzal elégedtem meg, hogy az anti-

helléneknek az országgylésen szóba került leghaszontalanabb, leg-

8emmitmondóbb argumentumait czáfolgassam s hogy nincs könnyebb

dolog, mint az ellenfél leggyengébb argumentumait kiszemelni s ad

abeurdum vinni. Lám, lám ! Én világosan mondtam az Értekezésemben

{67. 1.) : «És moBt áttérek azon érvelés megvizsgálására, a mely szerint

a görög nyelv, mint köteles tantárgy, nem szükséges a gymnasiumban.»

Következleg csak azoknak az érveknek czáfolatába bocsátkozhattam,

melyeket akkor az ellenfél úton-útfélen, országgylésen és azon kívül,

hangoztatott. A mit az ellenfél nem állított, azt természetesen nem is

czáfolhattam. Némethy az országgylési antihellének argumentumairól

azt mondja, hogy leghaszontalanabbak, legsemmitmondóbbak. De hát

miért nem szólalt föl akkor ellenök ? Miért nem bizonyította be, hogy

mennyiben leghaszontalanabbak, legsemmitmondóbbak ? Én nem nevez-

tem ilyen gorombául azokat az argumentumokat, de megmutattam,

hogy mit lehet belölök következtetni. S most azzal áll el az akkor néma
Némethy, hogy nincs könnyebb dolog, mint azokat ad absurdum vinni.

De maga még sem volt képes ezt megtenni. St még védelmébe veszi

a szerinte egészen ártatlan Strauss Adolfot, kinek munkájában históriai

és geographiai botlásokat mutattam ki, a mi, mint Némethy mondja,

úgy került oda, mint Pilátus a credóba.

No nézze az ember ! A csrés- csavarás sokszor a felületesség

bizonyítványa és saját hálójába fogja meg magát. Némethy nem látja az

összefüggést a czáfolatomban, mely azt mutogatja, hogy az antihellének

okoskodásának alapján minden tantárgyat, tehát a históriát is, kellene

a gymnasiumból számzni. De kézzelfogható ellenmondásba is keve-

redik ; mert azt mondta, hogy én soha és sehol nem gyakoroltam kriti-

kát, s mégis az általam kimutatott Strauss -féle históriai s geographiai

botlásokról azt mondja, hogy úgy kerültek oda, mint Pilátus a credóba.

Végre ezt írja Némethy : fA görög nyelvtanítás ügyének csak az

tehet valódi hasznos szolgálatot, a ki meggyz, positiv bizonyítókokat

hoz fel a mellett, hogy e tárgy a humanistikus nevelés nélkülözhetetlen

kelléke. » Némethy tehát azt kivánta, hogy ismételjem azt, a mit a tClas-
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sica philologia encyklopaediája» czím munkámban (1864) s A görög

nyelv a gymnaúumban czím czikkemben (Egyetértés, 1883. 176. sz.)

én is mondtam, a mit tavaly Hunfalvy Pál (A görög nyelv ügye Magyar-

országon) írt, a mit Szász Károly a Kisfaludy-társaságban, többen a

képviselházban e Kuun Géza gróf a frendek ülésén kimerítleg adtak

el. Hiszen ez a hiábavaló ismétlés tíz nyomtatott íven sem fért volna

el ; az akadémiai értekezésnek pedig legfölebb öt ívre szabad terjednie.

Télfy Iván.

VEGYESEK.
— Télfy Iván érdekes felolvasást tartott a M. T. Akadémiában

1891. február 3-án Kisfaludy Károly Mohács ez. elegiájának görög fordítá-

sáról, melyet Kassai Gusztáv tett közzé Közlönyünk múlt évi novemberi

füzetében. Vári Rezsnek e fordításra tett kritikai megjegyzéseibl indult

ki (1. e Közlöny múlt évi deczemberi füzetét) s nem helyeselte, hogy Vári

a homerosi nyelvhoz való teljes ragaszkodást követelt Kassaitól ; megenged-

hetnek találta, hogy az elégikus költemény fordítója szükség esetén a
drámaírók nyelvéhez forduljon, ámbár alapul mindenesetre az epikus dialektust

kell vennie. Ezután a hség szempontjából vette bírálat alá Kassai munká-
ját s több helyet megtárgyalván kimutatta, hogy a fordító igen lényeges

dolgokat s épen a költi szépség leghatásosabb eszközeit hagyta ki a görög

szövegbl. Mindenütt közölte azután saját fordítását, mely, a mennyire els
hallás után ítélhetünk, nagyon költi, a mellett a lehet leghívebb s érde-

kes ellentétben Télfy elvi nyilatkozataival, épen a Homeros nyelvéhez való

szoros ragaszkodást mutatja. Végül megrótta Kassai hexametereinek és

pentamétereinek hanyag metrikáját s az egész fordítást elhamarkodott s

kevéssé költi munkának nyilvánította. Vári és Télfy bírálatai ily módon
kölcsönösen kiegészítik egymást: Vári, a mint határozottan ki is mondja-

megjegyzései elején, a munkát tisztán mint görög elégikus költeményt vette

vizsgálat alá, Télfy a magyar eredetivel hasonlította pontosan össze. Kíván-

csian várjuk a különben csak kivonatos felolvasásnak akadémiai értekezés

alakjában való megjelenését, mely Télfy fordítását is teljes szövegében

hozni fogja. Ez alkalommal visszatérünk majd még egyszer és utoljára az

egész Mohács-pörre.

— A Faustról szóló német nópdráma nagy népszerségét a

XVII. században mind jobban bizonyítják a darabnak számos eladásai,

melyekrl a levéltárakból folytonosan szaporodó adatok értesítenek. így

szinre került e dráma 1696. novemb. 2t. Baselben is, mely alkalommal a

Harlequin, midn az eladás után jól bevacsorálva haza akart menni, a

lépcsrl leesett és szörnyet halt. «A mibl világos*, mondja egy korabeli

kézirati krónika, «hogy nem tréfa dolog, hogy ily istentelen komédiákat

eladnak.* — De a XVIII. században is gyakoriak voltak a Faust-dráma
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1

eladásai. Egy fennmaradt színlap szerint eladták e darabot 1748. szep-

tember 17. Nürnbergben ily czímmel: «Die durch die Weiber-Liebe ver-

führte Weisheit in dera lasterhaften Lében und ersohreoklichen Ende des

berühmten Erz-Zauberers Johannis Fausti, mit Hanns-Wurst 1. dem
verunglückten Passagier, 2. dem lacberlicben Famulo, 3. dem betrogenen

Possagier durcb die Luft, 4. dem betrüglichen Künstler, 5. dem Zauberer

von ohngefahr, 6. dem betrogenen Schatz-Graber, 7. und dem vorsichtigen

Nacht-Wáchter.» Ugyané (jelentéktelenül módosított) czímmel adták a dara-

bot Nürnbergben 1752-ben is, csakhogy ekkor a színlapon a hazai «Hans-

wurst» helyett a nobilisabb nev «Ai-lequin» szerepel.

— Kont Ignácz hazánkfia, ki már néhány év óta a lorienti lycée

rendes tanára, de hazájától távol is hü dolgozótársa maradt folyóiratunknak,

új hazájában leginkább a német irodalom termékeiuek ismertetésével és a

középiskolai német oktatás emelésével foglalkozik. Ez utóbbi czélt szolgálja

jeles és Franciaországban eddigelé még igen ritka szakismerettel készített

tankönyveivel is. Legújabban Lessing meséit (Fables de Lessing, avec une

étude et un commentaire, par I. Kont, Agréyé de V Universite', prof. au lycée

de Lorient Parif, Quantin) és Goethe önéletrajzának válogatott szakaszait

(Goethe, Dichtung und Wahrheit. Rrtraüs. Avec une introduction et des notea

par I. Kont stb. Paris, Garnier) adta ki terjedelmes bevezetésekkel és ki-

merít, úgy a tárgyi, mint a nyelvi dolgokra kiterjed magyarázatokkal.

Kont sokkal tudományosabban fogja föl kiadó és magyarázó tisztét, mint

nálunk a hasonló munkásságú szerzk legtöbbje, és sok oly magyarázatot

ad, melyet nálunk valószínen nem helyeselnének, mivel az ifjúság látkörét

túlhaladja vapy mivel nem tartozik közvetlenül a szöveg megértésére. De a

franczia kiadók e tekintetben általában magasabb álláspontot foglalnak el,

tudományos munkát végeznek az ilyen iskolai könyvek kiadásánál is és

nemcsak a tanulóknak, hanem a tanároknak igényeit is kívánják kielégíteni

(mint nálunk Heinrich G.), ós e szerzk közül Kont hazánkfia egyike a leg-

képzettebbeknek és legbuzgóbbaknak, kinek kiadásaiból tanuló és tanár

egyaránt sokat tanulhat.

— Leasing mint plagiator. Valami Albrecht Pál, ki számos ana-

tómiai munkát írt, Lemngs Plagiate czímmel «nagyszabásúi, tíz kötetre

terjed munkát hirdet, melyben ki akarja mutatni, hogy « saját agyvelejé-

bl származó (eigenhirnige) gondolatok Lessingnél egyáltalában nem talál-

hatók, hogy minden, a mit benne dicsérünk, idegen agyvelbl származó

(fremdhirnig) termék.* Lessing szerinte «plagiomaniában» szenvedett, « kéj-

jel hamisított.* E fura opusból megjelent eddig az els füzet (Hamburg u.

Leipzig, 1890. Szerz kiadása), mely elég furán a 143. lappal kezddik és

a 222. lapig terjed. Tárgyát Lessing epigrammái teszik, melyekrl tudva-

levleg Lessing maga kifejtette, hogy jó részben idegen forrásokból szár-

maznak, csakhogy, a mire Albrecht nem reflektál, nem fordítások, hanem

valamely másunnan vett eszmének önálló variatiói, mindig önálló alak-

ban és egyéni fordulatokkal. Érdekes ez az els füzet fleg azért is, mert

találó képet nyújt Albrecht fölfogásáról : a nagy számmal egymásmellé ál-
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lított idegen darabok néha egyetlen egy szóban egyeznek meg Lessing vala-

mely epigrammjával ; másutt Leasing másunnan vett prsenlissáKból ügyes

fordulattal egészen más, részben épen ellenkez pointera jut ; ismét másutt

korabeli eseményre vonatkoztat egy másunnan vett ideát, a mi által ez

egészen új jelleget nyer stb. De Albrecht mindezeket az eseteket egyformán

a «plágium* nagy zsákjába dobja. De vannak még furább állításai. Így pl.

bizonyítgatja, hogy Lessing a darabjaiban szerepl alakok neveit is «lopta».

így van egy helység, melynek neve Barn-Elms, vagy egy angol város

:

Telham ; — világos, hogy Lessing innen vette a Barnhelm és a Tellheim

neveket, melyek tehát szintén plágiumok ! . . . Van e munkának különben

egy komoly és tanulságos oldala is, mely talán hasznos befolyású is lesz*

E mü t. i. voltakép nem egyéb, mint a Scherer vezetése alatt a mai német iro-

dalomtörténetben uralkodóvá lett azon iránynak (persze nem szándékolt) kar-

rikaturája, mely mindenütt és mindenben «befolyást • szimatol, mely a költi

alkotás félreismerésével mozaiknak tekint minden munkát és a legcseké-

lyebb egyezéseket, milyeneket az élet és a nyelv eo ipso eredményeznek,

küls hatásnak hajlandó betudni. Albrecht könyvébl talán megjózanodnak

a Scherer hívei, kik mesterüket e bogarában is nevetségesen túlliczitálják.

— A budetini monda czímmel alapos tanulmányokon nyugvó

irodalomtörténeti dolgozat jelent meg Griesbach Ágosttól (Budapest, 1891,

Légrády, 67 1.), melynek tárgyát az az ismeretes monda teszi, melyet

Arany János ÜfoíaZin-jában oly értékes remekké földolgozott. Szerz táx-

gyalja a monda eredetét, ill. viszonyát a történethez, de nem nagy siker-

rel, mert a rendelkezésére állott források hallgatnak az eseményrl. Azután

egymásután elemzi és jellemzi az összes földolgozásokat: Mednyánszky

Alajos följegyzósét (elször 1824-ben s utóbb még négyszer), Majláth János

földolgozását (1825, magyarul Kazinczy Ferencztl, mely utóbbi azonban

csak 1864-ben jelent meg), Rosty Zsigmond drámáját (Katicza vagy a bu-

detini falüreg 1832), Jakab István tragédiáját (Zsarnok apa 1836), végre Arany

János költeményét (Katalin 1850). Mind e munkákról pontosan kimutatja,

mikor keletkeztek, mit változtattak a szerzk a mondán s vajon sikerrel-e,

voltak-e egymásra hatással s vajon mennyiben. Szorgalma a legnagyobb

elismerésre méltó, módszere kifogástalan, ítélete rendszerint helyes, stílje

s eladása ellen sem tehet sok kifogás, mert az olyan virág, milyen a

9. lapon olvasható, hol Széchi Máriáról azt mondja, hogy • alakja számos

irodalmi domborm alakjában él közöttünk*, szerencsére igen ritka. Külö-

nösen sikerült a dolgozat utolsó fejezetének az a része, melyben kimutatja,

hogy Byron mily nagy hatással volt Arany Katalinjára. Egyebütt is sok

találó és helyreigazító megjegyzés olvasható. Hogy Rosty darabját nézetem

szerint túlságosan lehordja, a Jakabét pedig túlságosan dicséri, ez lehet

eltér fölfogás dolga; de nem egyéni dolog egy bizonyos naivság, mely

fkép oly helyeken nyilvánul, hol történeti dolgokat fejteget. Ide tartozik

a 66. lapon olvasható az a megjegyzése is, hogy Arany c Múzsája*, midn
a zsarnok apát rüléssel bnhödteti, mem járt messze a történeti igazság-

tól*, mert «Szúnyog Gáspár családjának volt egy (?) tagja, még pedig Gás-

párnak fivére, Miklós, ki csakugyan elmebeteg vala*. Mi köze e családi
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momentumnak a zsarnok apa sorsához ? Hogy a mondát folyton •tragikus-

nak* nevezi s annak ctragikusn befejezésérl szól, inkább csak pontatlan-

ság. Az egész dolgozat alapos és értékes tanulmány, mely szerznek kell

tájékozottságáról, helyes módszerérl és általában megbízható ítéletérl ör-

vendetes tanúságot tesz.

— Ábel irodalmi hagyatékának els kidolgozott részét, a Scholia

vetera in Nicandri Alexiphannaca új kritikai kiadását mutatta be Thew-

rewk Emil a M. T. Akadémia f. é. márczius 2-án tartott ülésén. A kiadást

még Ábel Jen kezdte meg, Vári Rezs folytatta és befejezte. A fkézira-

tot, a göttingai codexet, valamint a leydenit még Ábel hasonlította össze

szokott pontosságával, a Eiccardianust (Florentinust) Vári nézte át ; ennek

következtében a szöveg teljes átalakuláson ment át, st, a mi az e fajta

munkáknál a legfbb, a göttingai codex kétféle kézírásának útmutatása

szerint a régibb soholionoknak az újabbaktól való megkülönböztetése is

lehetségessé vált; oly kiadással lesz tehát dolgunk, mely mindenben meg-

felelni igyekszik az újabb philologia követelményeinek. Jellemzésére egy-

elre elég annyit mondanunk, hogy Ábel ós Vári a kis terjedelm szöveget

körülbelül ötven helyen iparkodtak emendálni.

— Télfy Ivántól németül írt rövid czikk jelent meg az amster-

dami philhellón társaság Heüas ez. folyóiratában (1. livraison, 1891) a görög

hangsúlyról (Betonung des Hellenischen). A folyóirat bevallott czólja, Hol-

landiában az erasmusi kiejtést megszüntetni s helyette a jelenkori hellének

kiejtését behozni; e czél szolgálatában áll Télfy munkája is, midn azt

igyekszik bebizonyítani, hogy az újgörög nyelv hangsúlyozása semmiben sem

tér el a régitol; bizonyítékai mind olyanok, a melyeket Télfy egyéb m-
veibl már ismerünk. Az eredmény, melyet magától a szerztl választott

példán szemléltetünk, az, hogy a görögök a verset a quantitas szerént

:

Töv y*P Év
| AtxcpraltfTJ tz6á£.\ [jlöv oi' &v | e?s 'EXa

| xeTav

a prózát pedig az accentus szerent

Tón gar en Amphíssi pólemon, di on is Elátian

ílthe Phílippos

mondották volna ki már kétezer évvel ezeltt is. Magyarra áttéve a dolgot,

ez épen annyi, mintha valaki azt akarná bebizonyítani, hogy Vörösmarty

hexametere

:

Régi dicsségünk, hol késel az éji homályban?

a Vörösmarty korában prózai kiejtés szerint így hangzott:

Régi dicsségünk, hol késel az éji homályban ?

Csakhogy mi magyarok mind ez ideig accentus és quantitas szerent beszé-

lünk egyszerre ; hát a régi görögök nem lettek volna erre képesek ?

Philologiai Közlöny. XV. 4. 31
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— Otfrid evangéliumának forrásait eddig is nagy buzgalommal

kutatták, és ma már tudjuk, hogy a német költ korának theologiai iro-

dalmában igen jártas volt. (L. Német. irod. történetemet, I, 96.) De Lach-

mann Károly mór 1833-ban helyesen sejtette (Kleine Schriften I, 451),

hogy Otfrid valószínen közvetetlenül valamely « összefoglaló, rövidebb

munkát* is használt. Ezen forrásául kimutatja Loeck György (Die Horni-

liensammlung des Paulus Diaconvs die unmittelbare Vorlaye des Otfridischen

Evaru/elienbucJieft, Leipzig, 1890, 47 1.) Paulus Diaconusnak Nagy Károly

megbízásából szerkesztett homilia-gyjteményét, melyet a császár egy külön

leiratban mint az isteni tisztelet legjelesebb alapját ajánlotta a püspökök-

nek (Migne, Patrologise cursus, sertés latina, 95. kot. 1161. 1.: quarum

[lectionum] omnium textutn nostra sar/acitate perpendentes, nostra eadent

volumina auctoritate constabilimus restraeque religioni in Chriiti ecclesiis

tradimus ad legendum) s mely az egyházban igen sokáig rendkívüli tekin-

télynek örvendett. Loeck pontosan összeveti e gyjteményt az Otfrid

költeményével ós kifejti, hogy az eddigelé Otfrid forrásaiul fölismert kom-

mentárok nemcsak hogy benfoglaltatnak e gyjteményben, hanem hogy

azok itt még jó részben oly szövegben is olvashatók, mely az Otfrid

szavaihoz közelebb áll. Azonfelül Otfrid sok oly részletének is kimutatja itt

forrását, mely részletek anyagáról eddigelé nem tudtuk, hogy a IX. századi

német költ honnan merítette. Kétségtelen tehát, hogy a Paulus Diaconus

homiliái voltak Otfridnak legközvetlenebb és legjobban fölhasznált forrása

;

de abban már túloz Loeck, midn azt állítja, hogy a német költ egyéb

segédeszközt nem is használt, legfölebb a mennyiben egyik-másik kommen-
tárból egyes részletek megvoltak emlékezetében. Mert bizonyos, hogy

Otfrid mvének még ma is sok részlete van, melynek forrása ismeretlen

•és melynek alapjait a Paulus Diaconus-féle Homiliariusban sem találjuk, a

nélkül, hogy eddigelé biztosan eldönthetnk, hogy Otfrid e helyeken elt-

tünk ismeretlen forrásokból meritett-e, vagy egészen önállóan, forrás nél-

kül dolgozta-e ki a kérdéses részleteket.

— Euryalus ós Lucretia, Aeneas Sylvius Piccolomini világhír

-elbeszélése, melynek magyar átdolgozásairól Közlönyünk múlt évi folyama

hozott egy beható tanulmányt, sikerült újabb német fordításban jelent

meg : Luhrezia und Euryalus. Eine Liebesfjexchichte von Paj)st Pim II.

Aus dem Lateinischen ühertratjen von Kati von Hutteti. (Leipzig, 1890, XII,

83 1.). E szép novellát tudvalevleg 14i4-ben írta Aeneas Sylvius, midn
III. Frigyes császárnak titkára volt és Bécsben lakott. Az eredetinek els

kiadása : Enee Siluii poete Senésis. de duobus amdtibus Eurialo et Lucresia.

opuscü ad Marianü Sovinü felwiter incipit. H. ós é. n. (Ulm, 1470—72).

A szerz ekkor nem élt már (f 1464). Az els német fordítás még az

eredeti eltt, 1462-ben, jelent meg Esslingenben. A fordító, Niclas von

Wyle (f 1478 vagy 1179), levelezett e munkája ügyében a szerzvel, a ki

akkor már (1458 óta) római pápa volt. Úgy az eredeti, mint a német

fordítás rendkívül számos kéziratban ós fordításban maradt reánk. A leg-

újabb német fordítás igen h és vonzó stilben van írva, de a fordító helye-

sen hangsúlyozza mint a minden tekintetben megfelel fordításnak legyz

-
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hetetlen akadályát, hogy a világirodalomnak e bájos és a modern regény

fejldésére páratlan befolyása remekébl még mindig nem készült kritikai

szövegk iadáfl.

A vad vadász.

— Bürger Gottfr. Ágost. —

A vad gróf kürtje fölrival:

« Hajrá! hajrát gyalog s lovon!*

Kapál tz-mónje lábival;

Nyomába zúgó serge ront.

Póráz ne'kl üget ugatva

Arkon-bokron döng csapatja.

Az Ünnep hajnal-sugara

•Ott fénylik a nagy dóm felett,

Harangok hívó szent szava

A nagy misére integet.

S szivébl zsolozsmák erednek

A buzgó keresztyén-tömegnek.

Kasul át úton-útfelén

A raj nagy zajjal hurrogat.

lm' jobbról-balról hirtelen

Itt egy lovag, ott egy lovag!

Ezüst a jobbnak paripája,

Lángszín lép baloldalára.

Kik k a jobbon és balon ?

Sejtem, de mégse tudom én,

Nyájasan a jobb oldalon

Ragyog szelid tavaszi fény.

Vad-sárga, iszonyú a másik,

S szórja szeme vész-villámlásit.

• Üdvöz, épp* jókor, két uram,

Nemes vadászat lészen itt!

Ez egy dics játékja van

A létnek, s benn' kedvem telik!*

Szól, és vigan száll föl kalapja,

Fönn a magasba* lobogtatva.

«Harangszó és zsoltár közé

Kürtödnek hangja nem való

!

— A jobbik így térítgetó —
Fordulj ! Nem lesz a préda jó

!

Hallgasd meg, mit jó angyalod mond,

Nehogy majd a gonosz befonjon!*

« Nemes gróf úr, csak rá ! no csak !>

— Vágott szavába bó a bal —
«Eredj csak! hadd nyafogjanak

Harangszó s vénasszonnyi dal!

Tanuld meg, mi a fejedelmi,

Ne hadd magad' attól megnyerni!*

«Hah ! jói beszéltél, bal vitéz !

Te kedvem szerint vagy nekem.

Légy mindig vadászatra kész,

Vagy rágódj' — páter nosteren.

Jámbor bolond, habár te néked

Nem kell, imádom ón ez élvet!*

És rajta, rá, rohantanak

Hegyen le-föl, völgynek be-ki,

A jobbik meg a bal lovag

Ott szállt az oldalán neki.

Tizenhatágu szarvas ugra

Föl a bozótbul vad zajukra.

S mind hangosban rivalt a kürt,

Szálltak gyalog, lovon vadul

;

S egy-egy minduntalan ledült

Holtan a gróf szolgáibul.

«Hadd hulljanak hát a pokolba,

A kedvtelést ez ne gátolja !»

Szegény szarvas kalász között

Vonul meg és nyugvást remél

!

S im' egy paraszt a gróf eltt

Letérdel s ily esdósre kél :

• Irgalmazz, jó uram! kiméld meg
Bús verejtékét a szegénynek !»

Jobbik lovag hozzásiet,

S a grófhoz szendén intve szól.

örvendve a gaztett felett

Uszítja a másik balól.

A gróf megveti, mit az monda,

És hagyja, hogy a bal befonja.

31*
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« Lódulj, barom I — dörg a szegény

Szántóvet parasztra le —
ördögbe is, lehúzlak én!

Hajrá fiúk ! Ide ! ide

!

Igaz eskümnek a jelére

Pár ostorcsípóst a fülére !

»

Szót tett követ I Lovára csap

A gróf s vadul tovább rohan

;

Mögötte csattog-pattogat

Eb- s szolgahad s nyomába van.

Eb- a szolgahad ujjongva-döngve

A dús kalászt tiporja tönkre.

A közel zajtól fölriad

S hegyen le-föl, völgynek be-ki

Üldözve, futva száll a vad,

Míg a mezt elérheti,

S bemenekül nyugtot remélve

A szelíd nyájnak közepébe.

De erdn át, ide-oda,

És réten át, oda-ide

A gyors, vad vérebek hada

Nyomát megleli izibe.

A pásztor — jaj, nyáját baj éri —
A grófot leborulva kéri:

(Irgalmazz, jó uram! Kíméld

A barmot, mely itt legel e'

!

Legelget ám közötte, nézd,

Nem egy bús özvegy tehene.

Irgalmazz, jó uram ! kiméld meg
Egyetlen mindenét szegénynek !•

Jobbik lovag hozzásiet,

S a grófhoz szendén intve szól.

Örvendve a gaztett felett

Uszítja a másik balól.

A gróf megveti, mit az monda,

És hagyja, hogy a bal befonja.

« Föltartasz ? vakmer barom !

Bár hozzádnne tehened,

A legkövérebb, mely vagyon,

S hozzá szatyor vén özvegyed I

Hadd haj szoluálak föl örvendve

Mindaketttöket a mennybe

!

« Hajrá, fiúk! Ide! ide!

Csak rajta! rája! nosza hát!»

S a falka mindenik ebe

Dühöng, harap, tép, merre lát.

Szegény pásztor vérébe ferdik,

S a nyáj is vérben egyttil-egyig„

A gyilkolásból nehezen

Lankadva futhat esak a vad,

A melyet habzón-véresen

Az erd éje befogad.

Erd mélyébe viszi lába,

Egy remete szent kunyhajába.

Vad-véresen szélvész gyanánt . . . .

Hallik rá hajrá, szörny zaj,

Csattog-pattog s a kürt szavát

Rengetve ront és bout a raj.

Eléje lép szelíden szólva

A kunyhónak jámbor lakója.

* Eredj ! eredj ! Hagyd e nyomot,

Az Úrnak szentélyét ne bánd !

Éghez kiált az elnyomott

És büntetést kivan le rád t

Vigyázz, mert utoljára mondom,
Vigyázz, nehogy a vész befonjon !*

Aggódva a jobbik siet

S a gróihoz szendén intve szól.

Örvendve a gaztett felett

Uszítja a másik balól.

Óh jaj ! a jobbik bármit monda,

Hagyá a gróf, a bal befonta.

«Romlás, veszély? mi az nekem ?
Tlük csöppet se félek ón

!

És volna bár ez itt a menny,

Mit bánom ón ? E vad enyém

!

Isten s te vén bolond, bár néktek

Nem kell, imádom én ez élvet !•

Kürtjébe fú ós pattogat.

« Hajrá, fiúk! Ide! ide !»

Hüh ! Eltnt kunyhó s szolgahad,.

Eltnt ló, lovag, remete.

És csattogásra-pattogásra

Halálos csöndnek borulása.
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A gróf megdermed, initse lát;

Kürtjébe fú, hangot nem ad

;

Kiált, nem hallja ön-szavát,

Hiába csattog 8 pattogat;

Lovát a sarkantyú se fogja,

dre, hátra, balra, jobbra.

Beá komor homály terül,

Miként a sír, olyan komor
;

Távol tengerként zúg körül

Vészes vihar s fejére forr;

Fölülrl szörny mennydörgések

Közt hallatik ilyen ítélet:

• Pokol dühöng fajzata,

Ki Istent, embert, állatot

Káromlasz ! Az állat jaja

Fejedre romlást hozni fog.

lm* most törvény elé idézett,

S a bosszúnak fáklyái égnek.

•Fuss, szörnyeteg ! Fuss, fuss tovább

!

ördög és pokol zzenek
örökkön és örökkön át

!

A fej'delmek hadd féljenek,

Kik csak gonosz kedvüket élik,

S az Istent, embert nem kímélik t»

Vad-sárga villámlás remeg

Az erd néma lombjain,

Szivét rettegés fogja meg,

Lelkét süket, vad, tompa kín.

Az arcza borzadálytul dermed,

Hátul vihar-zúgás jelen meg.

Leng borzadály, zúg a vihar;

S a földbl— hah ! mely borzalom

Kinyúl egy óriási kar

S egy kéz nyílik, csukik azon.

Huh ! a fejét megfogja karma,

Huh! 8 arczczal hátra elcsavarja.

Lángok nyaldossák t körül,

Kékes, zöldes, vörös tzök,

A lángtenger ezét-elterül,

Es benn
1

pokolfajzat nyüzsög.

A pokloknak ezernyi ebje

Rohan rá a tzbl eredve.

Fut a gróf erdn, réten át

;

Fut, ajkán ott vonít a jaj

;

De zi -hajtja csak tovább

Ugatva a pokoli raj,

Nappal a földnek belsejében,

Éjfélkor oda-fönn a légben.

Arczát elé nem vetheti,

Futása rült, rohamos,

Szörnyeit látni kell neki,

S úgy zi-hajtja a gonosz.

A sok eb rá torkát kitátja,

S kapkodásuk' folyton látja.

A vad grófnak vadászata

ítéletnapig így leszen,

Melyet ijedve hallhata

Kern egy gaz künn az éjjelen.

Errl, ugyan szabad ha volna,

Nem egy vadásznak ajka szólna!

Griesbach Ágost.
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Fogadatlan prókátori hozzászólás Danielovics Kálmán úr
bírálatához.

Sohasem éreztem annyira, Logy még nincsen tudományos kritikánk,

mint Danielovics úr bírálatának (Szerelemhegyi Görög régiségeirl, fönt

188—194. 1.) olvasása közben. Valóban még mindig nincsen kritikánk, mert

még mindig nincsenek kritikusaink. Már pedig minden kritikához kett

szükséges : egy munka, mely kritikára méltó, és egy kritikus, ki a munká-

hoz méltó. És a mveltség-történet azt bizonyitja, hogy mindenütt elbb
voltak méltó munkák, mint méltó kritikusok.

Hogy minden reménytl a jövnk iránt meg ne foszszuk magunkat,

ismerjük el, hogy szerény tudományos irodalmunkban vannak már méltó

munkák, csak a méltó kritikusok váratnak magukra, vagy legalább, csak

k vannak még csekély produktív irodalmunkhoz képest is elenyész keve-

sen. Nem szólva az ek fellépésre kritikát író kezdkrl, kik a szerzi

munka nehézségeit helyzetüknél fogva nem képesek méltányolni, s kiket

épen ezért körülményeik ölnek meg, többi kritikusainkat megölik hibáik.

Egyiknek fhibája, hogy nem tudja feledni a fókákat, csak azt feledi,

hogy a fókát mindenesetre a legügyesebb vadász fogja meg, legügyesebb

pedig mindenki lehet, a ki tud. Ebbl a fókavadászatból érthet meg, mért

végzdik annyi tankönyv-birálat úgy, hogy «jelen mvet nem szabad &

tanulók kezébe adnunk ». Ez az ! Ez az igazi és végs czél, hisz mit ér az

illetnek, akár jónak tartják a bírált könyvet, akár nem, ha mégis hasz-

nálják. Ne használjátok, és tartsátok akármilyen jónak!

Másoknak hibájuk, — meglehetsen rokon hiba, — hogy mihelyt

valahol 2—3 ember összeáll, abban klikket látnak, mihelyt valaki sikereket

arat, klikk-tagnak hiszik. Nem gondolják meg, hogy elször nem minden

soktagu szövetkezet klikk, másodszor nem minden klikk soktagú : egy

ember is lehet klikk, ha következetes indulataiban, és tekintet nélkül a

higgadt igazságra, ledorongol mindent, a mi irigységét felköltötte, vagy —
fkép — a mi érdekeit veszélyezteti. — Leginkább kiadókra nem találd

elkeseredett írók álmodnak ily módon klikkeket, — akarom mondani

rosszakat.

Végre általános hiba, hogy nem ismerik fel a kritika czélját. A kri-

tika feladata nálunk már csak a lerántás, st az agyonütés lett: bármely

érdemes munkából is épen a legrejtettebb, legjelentéktelenebb hibácskákat

piszkálni ki, és azokért irgalmatlanul büntetni a szerzt. Egy lat hiba

lenyom egy mázsa érdemet, s egy három hibától zavart könyv megvétele

*) E rovat tartalmáért nem vállalunk felelsséget s közvetetlenül

nem érdekelt felektl csak saját költségükön közölhetünk nyilatkozatot.

Szerk.
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nagyobb bn, mint egy erkölcsi vétség. Okvetetlenül ki kell kürtölni a világ-

nak, hadd tudja a közönség, milyen rossz portékákra adná ki a pénzét, ha

azt a mvet megvenné. Pedig teljesen fölösleges, hiu munkát végeznek:

Magyarországon akár jó a könyv, akár nem jó egyaránt — nem veszi meg
senki. Csak a jóakaratú szerz kedvét s a kiadó bizalmát veszik el további

vállalkozástól, — és a skártba tett munka után iselten kommt etwas bes-

seres nachi, legfeljebb a válaszok ós viszonválaszok irodalma gazdagodik

újra egy pár példánynyal. Nem szólok azokról, kik a fókavadászatot méreg-

gel, maszlaggal zik; azok ellen nincs elég kérlelhetetlen kritika, vagy

antikritika.

En azt hiszem, hogy a kritika egyedüli és kizárólagos czólja —
tanítani és pedig tanítani a szerzt, — mert a szaktársak és a közönség

vele együtt foghatnak tanulni — és tanítni az igazi pedagógiai tanítás min-

den elve szerint és minden mesterfogásának alkalmazásával. Tanítni ugyan-

azzal a lélektannal, — a tanítandó lelki álláspontjára helyezkedve és

onnan emelkedve magasabbra, az — igazság álláspontjára,— tanítni ugyan-

azzal a tapintattal és ugyanazzal a kímélettel ; hasonlóképen ugyanazzal

az igazság- és üoyszeret ettél.

Meg vagyok gyzdve, hogy Danielovics úr tulajdonkópen azt hiszi,

nem tartozik azok közé, kik iránt ón kívánságaimat kifejeztem, hisz

tanított, st jóakaratukig javított is, és a türelmetlenkedéstl óvakodott.

Pedig épen az a körülmény késztet felszólalásra, hogy az kritikáját még
én, az érdekeletlen személy, sem olvashattam végig nyugodtan. Bántott

engem a bírálat mórtéke, módja és tartalma.

D. úr az iskolai könyvek ép magyarságát akarja megvédelmezni, és

Szerelemhegyi Tivadar úrnak « Görög állami régiségek • ez. könyvét tisz-

tán (?) nyelvi szempontból akarva bírálni, azt mondja, hogy az mondatai

•német emberre vallanak ».

Hát kérem, mióta szégyen német embernek lenni ? S mióta nem
szabad Magyarországon német embernek könyvet írnia? És mióta szokása

a lovagias magyar nemzetnek, tudományos bírálatban argumentum gyanánt

szemébe vágni a szerznek, hogy— német ember ? Nem magyar szokás ez, nem
is volt benne a magyar közszellemben és nem is lesz, ha csak D. úr be

nem plántálja. Méltó párja ez a lajtsus genii annak, mikor ugyancsak D.

úr annyira elveszti lábai alól az édes magyar anyaföldet, hogy e folyó-

irat jelen évi folyamának 47. lapján így ír: «Ha munkámat nem a ma-
gam pénzén adtam volna ki, nem válaszolnék a szerfölött hiányos kriti-

kára ; de mivel személyem a szellemi tekinteten kívül anyagilag is van

érdekelve, ez egy okkal több, hogy kimutassam, mire nem terjesztette ki

a kritika figyelmét*. — Tudtunkkal eddig az egyenesszívü gavallér ma-

gyar ember inkább okozott szásszor kárt magamagának, mint egyszer

másnak, és soha se bánta, ha valahogy magának szerzett bajt, de mindent

elkövetett a kárpótlásra, ha másnak okozott rövidséget. Annál jobban óva-

kodott a magyar, tudva megkárosítani mást vagy kárában magára hagyni

embertársát. D. úr, a « sajátos magyar szellem és egyediség* védelmezje,
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azonban nem átall ilyesmit nyilvános iratban országvilágnak fülébe kür-

tölni. •Bomlasz, magyar nép . . . .»

Es tudja D. úr. ki az a német Szerelemhegyi, a ki tnem bírja a ma-

gyar nyelvet tökéletesen?)* Született az Alföld legmagyarabb részében,

annak is a kell közepén: Félegyházán. Ott született, ott ntt, ott tanult,

ott mködött és most is oda tér haza, ha szabad ideje megengedi. . Néme-
tül — Félegyházán kívül Kecskeméten, Esztergomban és Budapesten

tanult —, mondom, németül nem képes egy tisztességes mondatot össze-

hozni; se apja, Be anyja, se nagyapja, se nagyanyja nem tudtak egy szót

sem németül, és sei már két századdal ezeltt — akkor is, mit tudom

én, mióta — magyar nemesek voltak Félegyházán és a Dunántúl. Es neki

ad leczkéket a cmagyar egyediségbit és magyar nyelvbl — Danielovics!

De hiszen D. úr, elég óvatosan, azt is mondja, hogy ha nem német a szerz,

akkor « ismereteit német könyvekbl vette, de azok nem mentek át vérébe*.

Hogyhogy? Azért lenne németes? Hiszen ha a magyar embernek német

könyv nem megy át vérébe, akkor épen a magyarsága marad meghami-

sitatlanúl t — Bizony, bizony, nemcsak felült a biráló úr annak a látszólag

50 krajczáros névnek, a feje is elcsavarodott tle.

Azonban ne mondja D. úr, hogy én csak annyival védhetem meg
Sz. urat, mert hát Félegyháza és — Bártfa: szeme közé nézek én rend-

szeresen is az egész czikkének. De hogy a helyivel és idvel túlságosan

vissza ne éljek, egy kis általánosság után a munka tartalmáról és a benne

nyilatkozó gondolkodásról, csak két lapot fogok elvenni, s a mit ott kifo-

gásolva találok, azt egyre-másra vizsgálat alá veszem. így az is meglátszik,

hogy egyetlen kifogás bírálatától sem vonakodom, a helyivel is jobban

beérhetem. «Ex uno discuntur omnia.*

Recenzens úr a nyelvi bírálat megigérése után azonnal elkezdi a

tárgyi megbeszélést, és beleakaszkodván a «bizonyos tekintetben úttör

munka* kifejezésbe, kisebbíteni akarja a szerz érdemét azzal, hogy az

illet rész 15 lapra terjed, pedig ha elfogulatlan, épen örült volna, hogy a

rövid idre szabott tárgy rövidre van összefoglalva. Az is baj szerinte, hogy

c2 magyar, 2 franczia és 4 német munka szolgáltatta az eszközöket a feje-

zet megírásához*.

Igazságos dolog, egy tankönyvtl, ha mint ilyen úttör is, azt köve-

telni, hogy forrásmunka legyen? Mutasson nekem a biráló úr csak egy

tankönyvet is, mely forrásmunka volna és nem a tudományos eredmé-

nyek népszersítése! — Különben D. úr is kénytelen elismerni, hogy itt

elnyben van Sz. úr mve a másik hasonló tárgyú munka felett, melyet

mégis el nem mulaszt « miniszteri rendelettel ajánlott kitn munkának*

nevezni, tmely hasonlíthatatlanul becsesebb szolgálatokat tesz az iskolának*.

Nem szólok azért, hogy a biráló úr hallgat a bevezetés után a jog-

viszonyok fejezetérl, a hol ép oly elnyöket konstatálhatott volna ; de cso-

dálkozom, hogy a « Homérosz világat-nak szerzje becsesnek találja a

homéroszi kor ismertetésének elhagyását. Becsesnek találja nem egyéb

okból, mint egy •miniszteri rendelet* és egy angol « intézeti igazgatóság*

hallatára. Most értem már, miért van annyi — mindig angolból — fordí-
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tott könyvünkre — különben a varja se károgna utánok ! — oly szorgalma-

san kitéve, hogy írta az x-i egyetem tanára. Pedig lehet az az angol inté-

zet igen kitn, igazgatója igen érdemes ember, 8 mve az angol viszonyok

közt a legbecsesebb kézi könyv, de abból nem következik, hogy a magyar

középiskolák ép mostani speciális szükségleteinek úgy megfeleljen, mint egy

hazai könyv. És valóban csávába is jut az az irodalom-történeti tanár, ki

az V-ikben — nem érve rá ily ephemer stúdium kedvéért vaskos Schö-

mannokat átbuvárolni — erre a könyvre szorul, az « kétséges állítási -ai-

val, «azt irják»-jaival és a «mondják »-jaival. Tények után beszélek; hogy
az ilyen tanárok egész örömmel fogadták Sz. úr mvét és teljesen meg vol-

tak vele elégedve. Sz. úr könyve elég maga-magáért, míg a Gow úrét csak

jóval bvebb tanulmányok után lehet használni.

Elég az hozzá, tartalmilag a bíráló úr elismer egy nagy elnyt a

birált könyvben, megróni pedig nem tud benne semmit. Gondolkodás tekin-

tetében már most a németességet következképen süti ki Sz. úrra. Talál

2 mondatot, egyik 9, a másik 10-soros, és ebben látja a legveszedelmesebb

magyartalanságot. Azt mondja, magyar gondolkodású ember nem írhat, a

egy Petfi, egy Arany vagy Gyulai nem is írt ilyen tmonstrumokat*. Sze-

rencsétlen állítás! Kinyitom találomra e szerzk mveit. Gyulainak Eötvös

felett tartott beszédében akárhány 8- soros, st 12— 13-soros mondat is van ;

Aranynak Gyöngyösijében 15 sort is találunk egybefzve, Petfi pedig a
« Helység kalapácsának! I. énekét 16, II. énekét 15, Ill-ikát 14-soros mon-
dattal kezdi meg. De ha épen ezeknél nem is volnának is ily hosszú mon-
datok, talán Apponyi, Szilágyi ós más jeles szónokaink, kik negyedórás

mondatokat szavalnak el, ne tudnának magyarul?

Egyébiránt nagyon kitn lehet Sz. úr könyve, hogy egész Petfi,

Arany és Gyulaiig kell menekülni, míg azt mondhatjuk, íme ezek jobban

írtak. Csakhogy hová jutunk, ha minden szerényke tankönyvre Petfit,

Arauyt és Gyulait rakjuk rá mértékül! Mit csináljunk pl. épen a bíráló

úr Vergilius-fordításával, ha azt csak úgy akarjuk tanulóink kezébe adni,

ha Arany Aristophaneszóvel vagy Petfi Coriolánusával kiállja az összeha-

sonlítást? Világos, hogy ily magas követeléssel bírálni egy tankönyvet,

egyenes igazságtalanság, épen olyan, mint forrásmvi értéket kívánni tle.

Hanem D. úr francziáskodik. Ugyanott, hol Petfikkel dobálózik,

egészen a franczia szellemességig emeli fel igényeit ós azt mondja, hogy a
magyar is, a franczia is élénk nemzet, « íróik röviden, világosan fejezik ki

gondolataikat*, «ezek a négy méter hosszú mondatok § nem magyarosak. —
D. úr hallott valamit harangozni, de nem tudja, hol. Nem abban van a
különbség a magyar ós franczia meg a német és latin közt, hogy az egyik

rövid, a másik hosszú mondatokat ír, hanem abban, hogy az egyik mellé-

rendelt mondatokat soroz egymásután, a másik alárendelt mondatokat gyö-

möszöl egybe ós azokat össze-vissza fonja. E szerint nézze meg D. úr a
vádolt mondatokat, s látni fogja, hogy a 10-soros 7 fállitmányból és csak

3 alárendelt mondatból áll, tehát nagyon el van aprózva, s egyetlen köz-

beszúrt mondatrész, s így semmi fonódás nincsen benne. Ép ilyen a
másik.
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Van itt valami németesség? Nem valódi magyaros, egymásmellé

rendelt, elaprózott mondatokat ír Sz. úr? Ellenben D. úrnak minden mon-
data, melyet Sz. uré helyébe tesz, ilyen összegyömöszölt, össze-vissza font,

é* elvont kifejezésekkel halaványított mondat. — Ugy látszik, az eredeti

olyan jó, hogy azon változtatni csak rontással lehet! — Rövidség okáért

csak két példát hozok fel, de ha kívánja D. úr, a többiben is kimagyará-

zom állításomat: A 6-ik 1. a második kikezdésnek 2-ik mondatából, mely

3 sorban 5 rövid mondatból áll, csinál ugyancsak 3 sorban 3 hosszabbat,

sokkal kevésbbé egyszert. A 7. lapon így cjavítt ki két mellérendelt és

szép mondatot: «E szerint az egész nemzetség minden tagja egyazon nevet

viselt, a kiknek közös áldozási és temetkezési helyük volt*. A neveknek volt?

ilyen élhetetlen mondatot az els osztályban is megrovunk, nemhogy tudo-

mányos bírálatban egy ily szép mondatnak javításául toljuk fel: cAz egész

nemzetség e szerint ugyanazt a nevet viselte, közös áldozási és temetkezési

helytik volt, s így az élet legkomolyabb pontjain, a templomban, a csata-

téren és a temetésen találkoztak*.

D. úrnak többi «javításait úgy szerkezetben, mint világosságban

méltó párjai ezeknek és annak a részben már idézett mondatnak, melyet

e Közlöny f. é. 47. lapján ír: «Ha munkámat nem a magam pénzén ad-

tam volna ki, mint a Köpesdy-Tóth-Szilasi, triummagistratus, nem vála-

szolnék* stb., hol mindenkinek azt kell értenie, hogy a «triummagistra-

tus » — mily irigyelt e névt — a maga pénzén adta ki munkáját, pedig

tudjuk, hogy D.^úr ép az ellenkezt akarta mondani. — Ha D. úrnak

érzéke lett volna a világosság és magyarosság iránt, ilyet nem írt volna;

ha pedig nincs érzéke, akkor hogy képes mást megbírálni ebben a do-

logban ?

Végeztem a németes gondolkodással. Kiviláglott, hogy Sz. úrnak
igenis, mellérendel és elaprózott eladása, tehát magyaros gondolkodása

van, s D. úr jóakaratú javításai mind rontások, ferdítések a helyes ere-

detin. Nem is kell olyan embertl féltenünk a magyaros stílust, a kinek a

szépirodalmi prózában is oly sikerei vannak, minket Sz. úrról kimutat-

hatok, ha D. úr kételkednék bennök.

A mennyi hiba egyáltalában a keresztül-kasul turkált íészben hibá-

nak nevezhet, az a következ kevésben foglalható össze. (Számlálja meg
D. úr, hisz virtuóz számláló.)

8. 1.: «S így tovább*, mely után a bizonyára egykor ott következett

részletezés a röviditési mvelet alkalmával kitörülte tett, a nélkül, hogy maga
a mutató szó is trlés alá került volna. 9. 1. : •Egymást kölcsönösen érdekl

ügyek*, felületes fogalmazás az ,ket k. é. ügyek' vagy ,közösérdekü ügyek'

helyett. De azt senki se lenne képes németességnek bizonyítani. 18. 1. : « Az

aristokratia fegyverneme volt* eltt az addig csak tárgyi alakban elfordult

alanyt jobb lett volna ismételni : s e fegyvernem. Ez a hiba sem szárma-

zik németességbl, legfeljebb kissé álmos korrektura következménye. Ugyan-

arra vezethet vissza a 19. lapon (a kard) és a 20. lapon (a kirohanások)

tapasztalható anakolutia az egyes és többes között. — A 21. 1. amelyet

1186 hajó szállított* helyett jobb lett volna így írni ,és 1186 h. szállította 4
.
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Ezeken a meg is rótt helyeken kívül van még a 12. lapon is 2 hiba.

szi napforduló 4 szi napéjegyenlség helyett és ,8 évenként egy hónapot

szúrtak közbe* (lakúna ?) e h. : 8 évenként 3-szór, a 4., 6. és 8. évben egy-

egy hónapot szúrtak közbe. Ezeket a biráló úr nem vette észre, pedig pom-

pás alkalmakat szalasztott el vele a legszebb kétségbeesésre tankönyviro-

dalmunk állapotai felett

A többi hibák kikiáltásában ép oly igazságtalan a biráló úr, mint a

forrásmunka, Petfies-stílus és franczia szellem követelésében. Ep oly igaz-

ságtalan, de még élelmesebb. Nem fejt ki, nem bizonyít semmit, csak me-

részen megváltoztat mindent, a mit csak lehet máskép is kifejezni Megró

olyan kifejezéseket, aminket maga is használ (A hajóknak végén — alakjok

volt. — Sz. E birálat olvasóinak módjában álljon. — D.), megváltoztat egy

helyet, s a változtatáshoz hasonlót visszaigazítja a másik eredetijébe (9. 1. az

egyik, 19. 1. melynek nyele) ; sokszor félreérti és mindig elrontja az erede-

tit — 8 a könyv ennyibl is ,agyon van Ütve 4

, mert hisz az olvasónak

nincs ideje utána nézi; inkább hisz, annyival könnyebben, mert a biráló

úr az eredetit szorgalmasan elhagyja, s nagy fensbbsége érzetében csak

•javít*, íme csak két oldal kifogásolt helyei egyre-másra:

7. 1. Sz.: •Akkor ellenkezleg a család terjedt, mert nem volt más
intézmény, mely az embernek önállóságot biztosított volna, mint az sök
vallása, ez pedig csak a szertartást végznek adott önállósági jogot*. Itt

D. úr az ,ez pedig4 h. ,az pedig'-et tesz, holott akkor nem világos, a csa-

ládra, az intézményre, vagy az sök vallására mutat-e a szerz vele vissza,

míg az ez csak az utolsó szóra vonatkozhatik. A következ javítással ^egy-

azon nevet viselt4

) föntebb végeztem. D. úr: «A 2. kikezdés 4. sorában

azt, 7. sorában így, a 8. sorban annak kihagyandó, a 6. sorban a részesévé

h. ,tagjává4 írandó*. Holott az azt nélkül a két hogy-os mondat fülsért

lenne, míg vele nem az ; tgy-gyel sokkal élénkebb az eladás, mert a szer-

tartás jelenetét újra lelkünk elé idézi, míg nélküle nem gondolnánk arra;

annak nélkül pedig elször úgy értenénk a szerzt, hogy a családf ma-

radt valami tekintély alatt; végül a tag több, mint a részes, és a szolgát

nem is teszik épen családtaggá. íme az eredeti szöveg a kihagyásra itélt

részeket kiemelve: « Mivel a családi vallás olyan kizárólagos volt, hogy

nem engedte meg azt y hogy ez az új viszony (t. i. a szolga és családf

viszonya) kölcsönös szerzdésen alapuljon és más vallású ember is éljen a

családi birtokon, azért a szolgát egy szertartással némikép részesévé tették

a családnak, melyhez így most már oda volt kötve teljes életére úgy, hogy

ha a családf érdemeiért felszabadította is, mégis annak tekintélye alatt

maradt*.

18. 1. D. úr: «A háború után mely névmás teend*. Nem teend,

mert «a trójai háború* itt appozició, nem állítmány. — A ,koc3Íharczos,

mondattal végeztem. — «A 8. sorban (3. kikezd.), melyen a kocsis állha-

tott4 egészen fölösleges.* Igen a biráló úrnak, de nem a diáknak, ki eltt nem
fölösleges többször is mondani, hogy a kocsis nem ült, hanem állott. —
•A 9—10 sorban: ,Az egész fából és kosárfonó munkából (??l ,Flechtwerk ?)

volt készítve' fordul el. Sit venia verbo; de ez már igazán pofozása a ma-
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gyár nyelvnek.* Ennyivel fejti ki a bíráló úr, hogy mért németesség az a

kifejezés ? Én nem emlékszem, hogy valaha a felkiáltó jelek bizonyító ere-

jérl tanultam volna. Igen, németesség az a kifejezés, mert Sz. úr írta,

ha a Gow úr fordításában állana, «párhuzamos idézetre » való sajátság

válnék belle, körül garnírozva az angol basketwork- % wickerwork-b&l. Ha
Sz. úr írná, a bíráló úrnak tán ezek is németességek volnának : Az ország-

ház lakatos munkáit X, asztalos munkáit Y, kfaragó munkáit pedig Z vál-

lalta magára. A kosárfonó mester nemcsak kosár-egyedeket fon, hanem
másokat is, és ha általában akarjuk az összes készítményeit, vagy pedig

valamelyik egyedét határozatlanul említeni, akkor nincs más nem-jelöl

szavunk, mint a ,kosárfonó munka*. A bíráló úr talán majd segít ezen a

mi szegénységünkön ; de míg azt meg nem teszi, addig az a kifejezés na-

gyon szépen lesz mondva magyarul. — A biráló úr javító rendszerének

valóságos díszpéldánya az ezután következ kiigazítás. t3 sorral lejebb

amannak h. neki teend.* Persze, hogy ez így magában igen jól és való-

színen hangzik. De nézzzük meg az eredeti helyet : ,Harcz alatt a kocsiban

ketten állottak: a harczos és a kocsis, amannak rendesen barátja vagy

rokona volt*. Nem lenne itten a neki teljesen érthetetlen ? Zabhegyezós a

segítségül h. ezt tenni segítségére, és megütközni azon, hogy e szokás • szere-

pel*. Igen is, mért ne szerepelhetne a szokás ? A jobb (l) kifejezés itt ép

oly óvatosan el van hagyva, mint a Flechtwerk fordítása.

Én nagyon szeretném az egész birálat összes kifogásait így tollhegyre

venni; sohase maradnék adósa a biráló urnák, de ennyibl is beláthatja

mindenki, hogy a birálat a mily igazságtalan, olyan alaptalan és élelmes a

hibáztatásban. Csodálkozom én azon, honnan veszi D. úr magának azt a

nagy tekintélyt ilyen leczkék tartására ; nem kevósbbó azon, hogy mikép

csalhat meg valakit annyira a nyelvérzéke, mint a biráló urat Sz. úr köny-

vének olvasása közben ; de legjobban csodálkozom azon, hogy mikor Sz. i\r

mve ellenében Gow úr fordítását magasztalja, miképen juthatott valakinek

eszébe Sz. úr tankönyvét épen nyelvi szempontból támadni meg. Ugyan

kérem szeretettel, hol tartja D. úr azt a hires nyelvérzékót, hogy nem
volt vele akkor is, mikor Gow úr fordítását olvasta?

Én nem bocsátkozom e fordítás nyelvének fejtegetésébe, megelég-

szem egy idézettel; legalább nem fogják elfogultságra visszavezetni az

ítéletet. tA Kármán-James Gow-féle államrégisógeket nem vetettem

meg. Ez a könyv oly botrányos magyarsággal van írva, hogy vétek bebo-

csátani az iskolába; azonkívül James Gow úr is mizerabiliüau unalmas,

száraz és lelketlen író. E könyvvel az ifjúság kedélyén csak aszalási mve-
letet lehetne végezni.* (Dr. Jancsó B. Egyet.

t

Közokt. Szemle, 91. 75.1.) —
Ha már Kármán úr fordította e könyvet, nagy fátuma D. urnák, hogy •ki-

tn* fordítójáról épen azon számban általában mint stilistáról is van

szó: •Kármán Mór úr nem tudott soha életében egy periódust értelmesen,

világosan és mondattani hibák nélkül megfogalmazni. » (74. 1.)

Ellenben ha Sz. úrról idézek máshonnan Ítéletet, az már így hang-

zik : «Mai számunkkal új regényt mutatunk be t. olvasóinknak, m i ly tár-

gyát az alföldi pártóletbl meríti. Reméljük, hogy úgy tárgyánál, mint jó
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zamatos magyardágú nyelvezeténél és szép leírásainál fogva kedves fogad-

tatásban fog olvasóinknál részesülni: Czíme stb». (Ábrányi Emil, Buda-

pesti Újság 1890. máj. 25-iki számában -Szerelemhegyi Mikor a köd elosz-

lik ezim eredeti regényérl) ; — továbbá : Nyelve magyaros és könnyen

érthet. Eladása vonzó, élénk, érdekkelt *stb. (a Népnevelk Lapja 1894. I.

számában J. Gy. aláírással Szerelemhegyinek A Balassahalom czim eredeti

ifjúsági elbeszélésérl) stb. stb.

D. úr bírálatának latolgatása tehát a következ végeredményt adja.

D. úr nagyon igazságtalan követelményekkel bírál, forrásmunkát keres

franczia szellemességet kivan, Arany stílusát követeli; méltatlan föltevésre

épít, melylyel úgy megjárja, mint (sít venia oomparationi !) még csak Greguss

Petfivel ; alaptalanul és merészen hibáztat s nem bizonyít be semmit

;

csak helytelenül javít; végre a legteljesebb mértékben részrehajlóan ma-

gasztal egy oly mvet, mely épen a bírálat alapjául szolgáló nyelvi tekin.

tétben irodalmunk legsilányabb termékei közé tartozik. Ellenben Sz. úr

telivér alföldi magyar, lehet talán még egyenetlen atilista, de mindenesetre

sikerekkel dicsekv szépirodalmi író, nyelvében németességre képtelen

és hamisítatlan magyaros nyelvórzók, hogy D. úrnak, ha csak nem akar

veszíteni, nem bírálni, hanem a hol érti, magyarázni, a hol nem érti, be-

tanulni és vak bizalommai követnie kellene t.

Lcse. Kalmár Elek.

Válasz Bódi88 Jusztin úrnak Görög államrégiségek

ez. munkámról írt bírálatára.

Olyan kitüntetés ért, a milyen eddig nagyon kevés tankönyvírót,

t. i. egymásután két bírálatban foglalkoztak kis munkámmal ugyanabban

a folyóiratban.

Az elsre, mely a kezeim között lev nyilatkozatok szerint többeket

méltatlankodásra indított, egyik kartársam küldött be választ, mely ugyan-

ebben a füzetben olvasható.

A másodikra a következkben válaszolok:

Bódiss urat bírálatairól ismerem, azért nyugodtan vártam elre jel-

zett kritikáját. Nincs is megjegyzésem sem hangja, sem tárgyilagos meg-

jegyzéseire más, mint az, hogy a mint is kívánja, munkámat igenis

átnézte több kiváló philologus. Neveiket nem akartam sorban kiírni az

elszóban, mert sokan reklámra gondolhattak volna, annak pedig még az

árnyékát is utálom ilyen ügyekben, de ha tetszik, magánlevélben szolgá-

lok neveikkel. Éppen innen van a másik megrótt hibám, a helyesírás kö-

vetkezetlensége is. En pl. mindenütt archon -t írtam, egyik felülvizsgálóm

azonban az arkhón-t jobban szereti s átnézés közben egyiket így corrigálta,

a másikat meg átnézte s érintetlenül hagyta.

Bódiss úr az én könyvem mellett a James Gow-fóle fordítást is

hírálja (st azt is elítéli). Ez a körülmény egy megjegyzésre kényszerít és
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pedig arra, hogy Bódiss úr nem egyenl mértékkel mér. Tudniillik az én

könyvemnek fképen a nyelvezete ellen kel ki, a James Gow-féle fordítás

nyelvezetérl pedig ezt írja: • nyelvében, néhány helyet leszámítva, válasz-

tékosságra és jó magyarságra törekedett » . . . Bocsánat, Bódiss úr, azt

hiszem, itt iszonyú tévedés van. Nem olvasta Ön a Bolond Istók f. évi

febr. 15-ki számát, hol ebbl a fordításból az els öt sor magyarsága van

bemutatva, sem a Budapesti Hírlapnak, sem az Egyetemes Közoktatási

Szemlének a James Gow nyelvezetére vonatkozó megjegyzéseit ?

Etilönben az érdekldknek b. figyelmébe ajánlom elször is azt,

hogy a magas minisztérium f. évi 5559. sz. a. keit rendeletével megen-

gedte, hogy munkámat tankönyvül használhassák, másodszor meg azt, hogy

a beszterczebányai tanáregyesületi körben Jurkovich E. kartársam könyve-

met, mint használható tankönyvet mutatta be és elismeréssel nyilatko-

zott felle. SZKRELEMHEOYI.

Viszonválasz.

Nincs sok mondanivalóm Szerelemhegyi úr válaszára. Bírálatomban

kiemeltem könyvének minden jó tulajdonságát, de nem hallgathattam el

szembeötl hiányait sem. Azt hiszem, ez a helyes mód minden könyv ér-

tekének megítélésében.

Vártam, hogy válaszában megezáfolja egyes kifogásaimat ; de nem
tette, hanem azzal vágott vissza, hogy egyrészt a minisztérium már az ap -

próbált könyvek indexébe sorozta könyvét, másrészt, hogy Jurkovich Emil

elismeréssel nyilatkozott felle.

Viszonválaszra tehát tulajdonkép nincs is szükség azért csupán né-

hány észrevételt teszek Sz. úr soraira.

A helyesírásra tett kifogásaimat csak mellesleg s csupán azért hoz-

tam fel, mert elvárom, hogy iskolai könyvben (pláne 60 lapnyiban) ilyenek

ne legyenek ; s Sz. úrnak módjában is lett volna correctura közben ket
kipusztítani.

Gow nyelvezetét, eladását ma is jobbnak tartom Sz. úrénál. Taní-

tottam, meggyzdtem róla; a mit hibáztattam, fel is hoztam ellene. —
A Bp. Hirlap egy rövid szerkeszti izenetben (!) foglalkozott Gow-val s

abban is csupán gyanúsította átdolgozóját, hogy nem az eredetibl, hanem
német fordításból (ón ilyet nem ismerek) dolgozott. Ugyanazon lapnak

azonban tetszett ám Danielovicsnak kedveztlen bírálata is Sz. úr könyvé-

rl. Az Egy. Közokt. Szemle néhány sornyi anathemáját is ismerem. Csak-

hogy kénytelen vagyok kijelenteni, hogy irányzatosságot látok benne Kár-

mán ellen, a kit a mondott lap mint Gow átültetjét nevezett meg. Isme-

retes ugyanis a E. Szemlének ellenséges iránya mindennel szemben, a mi
Kármán nevéhez fzdik. Nem akarom felsorolni azon állításokat, melye-

ket a nevezett lap Kármán ellen megkoczkáztátott ; csak annyit mondok,

hogy amaz irányból folyólag a Szemlének különben sem okadatolt vélemé-

nyét a magam részérl nem tudom aláírni. — A Bolond Istók szóban lev
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számát nem olvastam; de azért az említett öt sort ma sem tartom mon-

strumnak, — legfölebb az els sorbeli «a» névelt hagynám el belle imígy:

•Az athéni alkotmány, (a) fénykorában (v. a maga fénykorában), — híres

történetírói, szónokai és bölcseli idejében — annyi shagyományt rzött

meg, hogy meg nem érthetjük (jobb volna : nem érthetnoft meg), ha a meg-

elz korokat figyelmen kívül hagynók. Sajnos azonban, hogy Athén régibb

állapotait csakis igen kés korú írókból ismerjük, mink Plutarohos és

Pollux.§ — Ismétlem, Gow nyelvezetét nem tartom hibásnak, fkép ha azt

is tekintetbe veszem, hogy fordítással van dolgom; arra pedig, hogy bár-

kinek nyelvtanilag és logikailag helyes szerkezeteit egész önkénytileg hibáz-

tassam, nem vállalkozom, — s ha valaki olyat mivel akár a magam,
akár másnak stílusával, merénylnek tekintem a szerz egyénisége ellen.

Végül csodálom, hogy Sz. úr komoly ügyben ólczlapra mint tekin-

télyre tudott hivatkozni. Bódiss Jusztin.

Nyilatkozat.

Alulírott kijelentem, hogy az «Egyetemes Philologiai Közlöny b 1891.

III. füzetében megjelent tVálasz Vári Rezs úr megjegyzéseire • czím czik-

kemmel dr. Vári Rezs urat sérteni a legtávolabbról sem volt szándékom-

ban s ez okból fentnevezett czikkem mindazon kifejezéseit, melyeket bárki

is dr. Vári Rezs úrra sérelmeseknek magyarázhatna, félreértések kikerü-

lése végett kötelességemnek tartom ezennel nyilvánosan visszavonni.

Hogy a fenti nyilatkozat félreértésekre okot ne szolgáltathasson,

pótlólag kijelentem, hogy az abban foglalt visszavonás csakis a Vári úr

személyes becsületére vonatkozható kifejezésekre terjeszthet ki, minden

más tekintetben fóntartom czikkemben foglalt összes állitásaimat.

Budapest, 1891. márcz. 7.

Dr. Kassai Gusztáv.
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Az Egyetemes Philologiai Közlöny régi évfolyamai leszál-

lított árakon kaphatók a B. Ph. T. pénztámokánál.

Hivatalos nyugtázás

az 1891. évi február hó 22-tl márczius hó 23-ig terjed idre.

Rendkívüli tagdíj 1889-re: *Dr. Schmidt Frigyes pótlásul 1 frtot.—
1890-re: Dr. Halász Frigyes.

Rendes tagdíj 1890-re: Fodor Gyula. — *I*iska János. — *Madzsar
Gusztáv. — *Dr. Szemák István. — "Tamási István. — 189 l-re t Dr. Brájjer

Lajos. — Dávid István. — Erdélyi Pál 3 frtot. — Gyri Gyula pótlásul

1 frtot és 1892-re elre 1 frtot. — Mérei Kálmán. — Dr. Pecz Vilmos

2 frtot. — Szalay Gyula (Léva).

Elfizetés 189 l-re : Budapesti evang. fgymn. — Budapesti kegyes-

rendi fgymn. — Budapesti polg. tanít ón-kópezde. — Kunfélegyházai ref.

a. — Kolozsvári ref. collég, igazgatóság. — Komáromi kath. gymu. —
Verseczi freáliskolai igazgatóság. — Zentai községi gymuasium.

Oklevélért; Dr. Brájjer Lojos.

Kelt Budapesten, 1891 márczius 23-án.

Cserhalmi Samu,
a budapesti philologiai társ. pénztárnoka.

/, t rrfr, J'trbni'ty-utezd 10. xr.

gal jelöltek a pótkötotért is zettek.
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A STASIMON ARISTOPHANES VÍGJÁTÉKAIBAN.*)

A stasimonról általában véve egybehangzó a tudósok véle-

ménye, de mivel Aristophanes darabjaiban a különböz cselek-

vény-részletek elválasztásánál több helyütt eltér nézetet találunk

arra nézve, vájjon stasimon van-e az illet helyen vagy másfajta

kardal : szükségesnek tartjuk végig menni az összes komédiákon s

csak ezután tisztázni a stasimon elméletét.

1. Akharnaiiak.

a) 836—859.

Az Akharnaiiak 719—835. sorai a második epeisodiont te-

szik, a melyben az elszegényedett megarai pór jelenik meg, zsákban

hozva malaczoknak öltöztetett két kis leányát eladás végett. Dika-

iopolis meg akarja venni, de azalatt, a mig haza megy, hogy a

kialkudott pénzt magával hozza, egy sykophanta j s el akarja ko-

bozni a malaczokat. Éppen jókor lép be Dikaiopolis s akként sza-

badul meg a hívatlantól, hogy egyszeren kidobja. Végre megköt-

vén az alkut, vásárló és eladó eltávoznak a színpadról 8 ezzel ter-

mészetesen az epeisodionnak vége szakad.

Itt következik a 836—859 versek közé es és iambosokból

álló kardal, a melyben világosan meg lehet különböztetni négy

szakaszt u. m. 836—841 = 842—847 = 848—853 = 854—859.

Az els szakaszban Ktesias, a másodikban Frepis, Kleonymos és

Hyperbolos, a harmadikban Eratinos s végül a negyedikben Pau-

son és Lysistratos van kigúnyolva. Tehát négy, egymásnak alakilag

teljesen megfelel melikus systemával van itt dolgunk, a melyek

*) Az idézett mvek részletes czímeit illetleg 1. e Közlöny XIV.

5., 6. és 7. füzeteit

Philologiai KOslöny XV. 5. 6. 32
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elkülönítik az epeisodionokat, mint a skholiasta mondja, s£eX#óv-

tctív twv ü7coxptt>v xai jiivovtoc toö '/opoö (istápaotc. -4#£ta *) abból

indulva ki, hogy a dalos stropbák és ellenstrophák ópúgy gúnyt

tartalmaznak, mint a parabasis odeja és antodeja, e dalt hiányos

parabasisnak tekinti. Elször is azonban nehéz volna lefoglalni a-

gúnyt kizárólag a parabasis számára, mert ezen elv szerint, akár-

hol fordul el gúnyos tartalmú dal, azt mind parabasisnak kellene

tartanunk, pedig azt még maga Agthe sem teszi, a ki pedig nagyon

szereti parabasisoknak konstatálni az olyan dalokat is, a melyek

lényegesen elütnek és messze esnek e fontos kardal mesterségei

szerkezetétl. És mit csinálnánk az olyan gúnyos dalokkal, a me-

lyek egyenesen az epeisodionok közepette fordulnak el ? Ezeket

már csakugyan nem nevezhetjük parabasisoknak. Más részt e he-

lyen két stropha és ezeknek megfelel két antistropha van, úgy

hogy a 836—841-nek megfelel a 848—853. és a 842—847-nek a.

854—859. Ebbl önként következik, hogy e dalokat csak a kar

adhatta el, még pedig félkarokra oszolva az egyik félkar a stro-

phákat, a másik az ellenstrophákat. — És végül megemlíthetjük,

hogy a versmórtéken s szerkezeten kívül hasonlóképpen a félkarok

szereplésére utal a 842., 848. ós 854. sorokban elforduló oo8é is.

Minthogy tehát e kardal két epeisodiont választ el, de azért para-

basisnak nem mondható, alkotásából pedig világosan a félkarok

mködésére kell következtetnünk, látni való, hogy egyéb nem
lehet, mint stasimon.

b) 971—99).

Agthe 2
) a már imént érintett, de el nem fogadható érvek

alapján e paion mérettel biró kardalt is parabasisnak tartja. Fö-

löslegesnek tartjuk a mondottak ismétlését. Tény, hogy pusztán az

ode és antode sohasem alkotnak parabasist. Ezt a tételt megdön-

teni nem lehet. Hogy azonban itt a cselekvény részletének végzd-

nie kell, az szintén kétségtelen. A 860. versnél ugyanis a boiot lép

föl, a ki azért jött Athenaiba, hogy angolnáit a vásáron elárusítsa

;

itt is közbe j egy sykophanta, a törpe és vézna Nikarkhos, ha-

sonló czéllal, mint fölebb a másik. Azonban Dikaiopolis kurtán

bánik el vele, összekötözi s podgyászként a boiót hátára teszi, a ki

x
) E. m. 87. köv. 1.

*) U. o. 88. köv. 1.
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nagy örömmel távozik el nem remélt terhével. Ezzel üresen marad

a színpad, fölhangzik a karének, a melynek els fele (971—989)

a háború szilaj dúlásairól, pusztító dühérl szól, a második meg

(990—999) ezzel ellentétben a kellemes és óhajtva várt béke örö-

meit, áldásait festi. Részint a tartalom megfelel volta, részint az

antistrophikiis szerkezet arra vall, hogy a kar félkarokra oszolva

adta el e stasimont.

2. Lovagok.

973—996.

A parabasis (438—610) végével új jelenet következik. Kock x
>

a 611. sortól kezdve a 972-ig es részletet három epeisodionra

osztja, úgymint 611—682, 691—755, 756—972, olykép, mintha

ezeket az epeisodionokat a 683—690, továbbá a 836—840. közé

es kardalok elválasztanák. Agthe*) méltán ütközve meg azonr

hogy Eock e felosztást teszi, hosszasan vitatkozik vele s kimutatja,

hogy Rocknak nincsen igaza. Erre azonban éppen semmi szükség

sincs. Midn Eock e felosztást tette, nem a dramaturgia szempont-

jából indult ki, hanem a tanulók könnyebb áttekintését akarta

elmozdítani. Maga kijelenti, 8
) hogy f Die oben versuchte Eintei-

lung in Epeisodien dient wesentlich der bequemen Uebersicht und
macht keinen Anspruch darauf, mit der Eintheilung, wie sie der

Dichter sich gedacht hat, vollstándig übereinzustimment. Mert

tényleg a 611—972. versek csupán egyetlen epeisodiont foglalnak

magukban. A 611.-nél ugyanis ismét megjelenik a hurkás s elbe-

széli a maga esetét, de megzavarja t a paphlagónnak hirtelen föl-

lépése, elkezddik a szitkozódás, végre a két czivakodó megegye-

zik abban, hogy Demos fog dönteni, a ki meg is jelenik, s a hosz-

szas versenynek vége az, hogy Demost inkább meghatja a jelen

ajándéka, mint a múlt emléke ; lehúzza tehát Kleón ujjáról a gy-
zelmi gyrt s átadja a hurkásnak. Kleón már csak a jóslatokban

bízik, de ilyennel bir a hurkás is. Eltávoznak tehát, hogy kiki

elhozza a magáét Demosnak. A 973. sorral a színpad üresen ma-

rad, a cselekvény bizonyos nyugvó ponthoz ér, a kar veszi át a

szót s félkarokra oszolva elénekli a stasimont, a mely két, egymás-

*) Kiadása 32. k. 1.

») E. in. 98. k. 1.

8
) H. kiadás 32. 1.

32*
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nak megfelel logaoedikus részbl áll, t. i. 973—984=985—996.
Tartalmazza pedig a kar azon reményét, hogy Kleón búzza majd a

rövidebbet. E tartalomban els tekintetre nincs ugyan ellentét, de

egyrészt a 985. sor kezd iXká szava, másrészt a stropbának meg-

felel hasonló alkotása antistropha eléggé bizonyítja, hogy itt fél-

karok szerepelnek. Agtbe e dalt parabasisnak tekinti, mert gúny

van benne. Csakhogy, bárba a gúny a parabasisnak egyik sajátja,

valamely kardalt csupán a gúnyért parabasisnak tartanunk óriási

tévedés volna. Tiszta stasimon ez, a melynek eladása, mint

láttuk, egyezik az elbb tárgyaltakéval.

3. Felhk.

1303—1320.

A második, hiányos parabasis után az 1131. sornál ismét új

jelenet, a negyedik epeisodion veszi kezdetét azzal, hogy Strepsia-

des elhozza fiát az iskolából s igen örül, hogy oly kitn elme-

netelt tett, a mit ez különösen azzal a jogi tétellel bizonyít be,

hogy egy hiteleznek kimutatja: kölcsön cdott pénzt visszakérni

nem szabad, egy másiknak meg physikai okokkal azt, hogy ka-

matot várnia tke után nagy jogtalanság. Ezzel a szereplk eltá-

voznak s a színpad üresen marad.

Itt következik az 1303. sornál a kar iambosokban írt dala, a

mely az 1320-ig terjed. Ebben a kar gonosz sejtelmeket fz az

öreg Strepsiades balgaságairól való elmélkedéshez. S ezzel elér-

tünk e komédia újabb különlegességéhez, hogy t. i. a kar itt egye-

nesen a darab cselekvényével kapcsolatosan mködik, valószín-

leg ugyanazon okból, mert itt teljesen be nem fejezett darabbal

állunk szemben. Mindazáltal az 1303— 1310. verssornak teljesen

megfelel az 1311— 1320. közé es rész. Amaz elbbi sorokban

csak sejtelmét nyilvánítja a kar fele az iránt, hogy az öreget még
az nap éri valami, a hátralev antistrophában a másik félkar Strep-

siades bünhödésének befejezését reméli. A tartalomban nyilvánuló

ezen ellentétes fokozat s a daloknak strophikus szerkezete meg-

ersít abban, hogy e stasimont a félkarok énekelték.

4. Darazsak.

1450—1473.

A második, hiányos parabasis (1265—1291.) után követke-

zik e darab harmadik epeisodionja, a melyben Philokleon, mint
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rendkívül fogékony tanítvány mutatja be magát, de ittas állapo-

tában nem bírván magával, végre Bdelykleon hátára veszi atyját 8

akarata ellenére házába viszi, hogy ne garázdálkodjék tovább. Az
1450. sornál megürülvén a színpad, a kar lép föl s az els félkar

(1450— 1461.) Bdelykleon sorsára irigykedik, a ki megváltozott

életmódjába olyan jól beletalálja magát; a második félkar (1462

—

1473.) pedig Philokleont magasztalja, mint ritka jó fiút, a ki

olyan kitünleg feleselt atyjával s még nagyobb tisztelettel veszi

körül. £ khoriambosokban írt stasimonban is megvannak a szük-

séges kellékek ; a színpad üresen marad, a kar félkarokra oszolva

énekel s az antistrophe megfelel a strophenak tartalmi ellentété-

vel és versmértékével.

5. Béke.

E darabban nincsen stasimon, mert a bárom epeisodiont

két parabasis különíti el egymástól.

6. Madarak.

1470—1493.

A harmadik epeisodion (1118— 1469) közvetlenül a második

parabasis (1058—1118) után következik s azzal kezddik, hogy a

várakozó Peisthetairoshoz megérkezik a követ és igen mulatságo-

san adja el, hogy miként épült föl Felhkakukháza. Feisthetairos

szörnyüködése a miatt, hogy ily rövid id alatt olyan nagyszer

építmény létesülhetett, csak növekedik a második követben, a ki

azt jelenti, hogy Zeus istenei közöl egyik átröpült a váron, a

nagyfontosságú építmény tehát nem képes elzárni az embereket

az istenektl. Nemsokára megjelenik Iris, hogy az áldozati füstbl

beszedje a hátralev adót ; de biz útjában se hírét, se hamvát

nem látta az új birodalomnak. Hanem máskép van a dolog az

embereknél. Itt nagy a mozgalom, a hírnök hatalmasan földícséri

Peisthetairost, hogy oly nagyszer alkotmánynak lett alapvetje,

csak lásson is el mindenkit szárnyakkal. Legott jnek szárnyat

kérni többen ; különösen mulatságos a sykopbanta kérkedései kö-

zepette, a kit Peisthetairos végtére kénytelen kikergetni s maga is

elvonul. Itt lép föl a kar fele az 1470. sornál 8 az 1481. sorig

tartó trokhaikos stróphában Kleonymost állítja pellengérre, a kit

csudafának gúnyol gyávaságaért. Az 148:2—1493. sorok közé es
antistrophét a másik félkar adja el s szeszélyes mythost tartal-
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maz Orestesrl. A stasimon követelései tehát itt is megvannak 8

különösen sikerült az ellentét a strophe és antistropbe között,

amabban a gyávaság, ebben meg a hsiesség levén a félkar éne-

kének tárgya.

Muff *) stasimonnak tartja az 1313—1322=1325—1334.

közé es sorokat, de, nem is tekintve arra, hogy Muff e sorokat

önkényesen tulajdonítja a karnak, holott a tartalomból világos,

hogy az 1317, 1323, 1324 és 1329 sorokat Peisthetairos mondta

közbe, tehát a stasimon strophikus, illetve antistrophikus szerke-

zete meg van zavarva, már csak azért sem lehet szó itt stasimon-

ról, mert sem a színpad nem marad üresen, sem a cselekvény nem
jön nyugvó ponthoz.

Az 1693. sornál befejezdik a cselekvény illet részlete s az

1694—1705. között a kar lép föl, de ez azért, — jóllehet epeiso-

dionokat különít el, tehát e részben arra volnánk indítva, hogy

stasimonnak tartsuk —, nem stasimon, mert sem tartalom, sem

alak tekintetében nem felel meg a stasimon kellékeinek.

7. Thesmophoriát ünnepl nk.

a) 947—1000.

A 846. sornál, tehát a parabasis (776—845.) után azonnal,

kezddik a második epeisodion Mnesilokhos föllépésével, a ki,

mivel Palamedes nem segített, Menelaost szólítva Euripides «He-

léna t-jával tesz kísérletet. J is Euripides Menelaosnak öltözve,

fölismerik egymást, hanem éppen mikor Euripides meg akarja men-

teni Mnesilokhost, akkor lép be Prytanis, mire Euripides meg-

ijedve elillan, az meg a tanács határozata folytán Mnesilokhost,

mint foglyot elviteti, hogy bitófához kössék. Ezzel a színpad meg-

üresedik s a 947. versnél föllép a kar és egymaga adja el nagyon

különböz mértékben (anapaistos, iambos, trokhaios stb.) írt éne-

két, gúnyolva Pausont, a festt, de a nagyobb részben magasztaló

dalt zengve Apollonhoz, Artemishez, Dionysoshoz és Hermeshez.

Hogy e dal túlnyomó része istendícsítés, azt még csak össze

lehet egyeztetni a stasimon természetével, a színpad is üresen áll

az egész ének alatt, ámde e versek annyira romlott állapotban ju-

tottak hozzánk, hogy a stasimon strophikus és antistrophikus szer-

kezetét kimutatni teljességgel lehetetlen. Pedig e tulajdonok híja-

*) E. m. 156. 1.
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~val nincsen egyetlen reánk maradt stasimon sem. E tényálláson

nem segít Muff 1
) e nyilatkozatával: «Kennermögen diese überaus

schwierigen Fragen zur Entscheidung bringen», sem Agthe,*) a ki

elismeri ugyan, hogy: tDie antistrophische Responsion lásst sich

freilich nur nachweisen] von 959—984», de azért mindjárt hozzá-

teszi: • indessen genügt dies schon, und man kann in den übrigen

Versen vor und nach den oben citirten wegen vorhandener Ver-

derbnisse die Responsion als zerstört betrachten», s ennek elle-

nére mégis nemcsak stasimont, hanem egyenesen parabasist kon-

statált ; de nem segít mesterkedéseivel Fritzsche a
) sem, a ki a

részegyenlséget visszaállítani igyekezett s végre nem segítnek

azok sem, a kik (mint Schmidt) itt hyporkhemát látnak. Tény,

hogy e hely annyira romlott, hogy, bárha nem egy okunk volna

stasimonnak tekinteni, tiszta fogalmat nem alkothatunk róla.

b) 1136—1159.

Valamivel kedvezbb helyzetben vagyunk e helyet illetleg.

A harmadik epeisodionban (1001—1 135) Mnesilokhos hiába kéri

a poroszlót, hogy bocsássa szabadon, a kszív nem könyörül

rajta. Majd Euripides jelenik meg, hogy megszabadítsa, elbb

mint Perseus, azután mint Ekhó, majd ismét mint Perseus, de

sehogysem boldogulhatván eltávozik, hogy új tervet gondoljon ki.

A szinpad üresen marad s a kar éneke veszi kezdetét, a melynek

tartalma nincs kapcsolatban a cselekvény tárgyával s Pallashoz,

Athenai úrnjéhez és a Thesmophorokhoz intézett könyörgést fog-

lal magában. E dal sem bír els tekintetre antistrophikus szer-

kezettel és Bergk 4
) még nem is tüntet föl ilyet, ámde már Bá-

nig 6
) helyreállította a részegyenlséget s azóta a kiadók meg is

különböztetik a logaoedikus versszakokat. Nem a hagyomány, ha -

nem az újabb kritika tünteti hát föl itt a stasimon t.

*) E. ra. 164. 1.

a
) E. m. 152. 1.

3
) Tkesmoph. 388. k. 1.

4
)
Kiadása 163. 1.

B
) Coni. in Aristoph. 302. köv.
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8. Békák.

a) 814—829.

A második epeisodionban (738—813) Xanthias, a ki Aiakps-

sal jelenik meg a színen, nagyon dühös, hogy a kar a parabasis-

ban Dionysost elismerte istennek. A mint ketten ott beszélgetnek^

iszonyú lármát hallanak a Hadesbl. Aiakos felvilágosítja társát,

hogy Aiskhylos és Euripides versenyeznek a pálmáért. Aiskhylos

felszólítására bemennek az alvilágba, üresen hagyva a színpadot.

Ez azon stasimon, mondja helyesen Arnoldt,*) a mely legbiztosabb

tájékozást nyújt a stasimon eladásának meghatározására nézve és

a melyhez minden többi stasimon eladását igen könnyen lehet

alkalmazni. Négy versszakból álló az egész s ezekben felváltva

Aiskhylosról és Euripidesrl van szó. Az els versszakban

(814—817) látjuk a mennydörg Aiskhylost, mint forgatja szemeit

szörny haragjában , a másodikban (8 1
8—821 ) Euripidest

gyaluforgács- és tollsikárlásszerü munkájában, a harmadikban

(822—825) ismét Aiskhylost nagypathosú szavaival, végül a ne-

gyedik versszak (826—829) azt mondja el, mint veri le Euripides,

a szavak bonczoló mestere, Aiskhylos hatalmas mondásait. Ez a

dalnak szerkezete s mint Arnoldt mondja: «Dieser Wechsel der

Parteinahme, dieser Gegensatz in der Stimmung des Ghors konnte

indess dem Zuschauer nicht klar werden, wenn der Gesammtchor

ungetheilt allé 4 Systeme hinter einander wegsang.* Mindkét fél-

karnak megvolt a maga teendje e daktylikus stasimonbaú, egyik

Aischylost, a másik Euripidest gúnyolja ki. Tartalom, szerkezet a
a cselekvény nyugvó pontja bizonyítja, hogy itt határozottan fél-

karok szerepeltek s stasimont énekeltek.

b) 1482—1499.

A harmadik epeisodion (830— 1369) elején megtörténnek a&

elkészületek a vitához, Aiskhylos Demeterhez, Euripides az általa

kigondolt istenekhez imádkozik s a karnak pártatlan kijelentése

után elkezddik a verseny, a melyben Aristophanes valódi mvé-
szettel remekel. A kar az 1099—1118. versekben foglalt dalábaa

még tovább tüzeli a versengket, hogy részletesebben beszélje-

*) I. m. 174. 1.
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nek. Arnoldt*) e kardalt stasimonnak nevezi, pedig egészen jog-

talanul. A dalnak van ugyan strophája és antistrophája, de 6em a

színpad nem marad üresen, sem a cselekvény nem ér nyugvó

ponthoz, mert a kar kívánságának teljesítése csak folytatása az

addigi versenynek. A kardal eltti és utáni rész a lehet legszoro-

sabb kapcsolatban van egymással, a kar maga is részt vesz —
mint bármelyik szerepl — a versenyben az által, hogy a szerep-

lkkel 8 nem a közönséghez beszél, egy szóval, itt nincsen stasi-

mon. A verseny tehát tovább foly, s a vita alatt egyre inkább

csökken Dionysos szeretete Euripides iránt, úgy hogy, mikor Plú-

tón felhívja Dionysost ítéletre a verseny végén, ez kinyilatkoz-

tatja, hogy Aiskhylosé az elsség. Természetesen ez nincs Ínyére

Euripidesnek, rá is förmed a bíróra s ketten czivakodnak, míg

Hades végét nem szakítja azzal, hogy lakomára hívja ket. A szín-

padról minden szerepl eltávozik 8 a kar veszi át a szerepet, éne-

kelve az 1482— 1499. versek közé es kardalt. E trokhaikos syste-

mát mutató kardal már tartalmánál fogva is két részre osztható

;

az egyik: 1482— 1490, a melyben akar mintegy megersítvén

Dionysos ítéletét s alattomban Aiskhylost értve, magasztalja azt,

a ki értelmes, müveit, bölcs, a ki polgártársainak okos tanácsokkal

szolgál, a másik: 1491— 1499, a melyben Sokrates is csap-

kodva elítéli a meg nem nevezett Euripidest, mint a ki igazi m-
vészet helyett szóvirággal, dialektikával akar hatni. Ehhez járul-

ván, hogy az antistrophe pontosan megfelel a strophenak, látni-

való, hogy itt ismét stasimonnal találkozunk, a melyet fölváltva a

félkarok adtak el.

9. Lysistrate.

a) 614—705.

Fölebb a parodosról szóltunkban utaltunk e darab különle-

ges alkotására s nem fogunk szólni a parabasis tárgyalásakor róla.

Hogy miért, kitnik az alább mondandókból.

Akarnak párdala (352—386) után, a mely azzal végzdik,

hogy a nk leöntik a véneket, a cselekvény új fonala kezddik az-

zal, hogy a tanácsos megjelenik a poroszlókkal, hogy karhatalom-

mal is bejusson az Akropolisba, mert pénzre van szüksége. Hanem
a nk nem akarják beengedni, kijelentve, hogy gondoskodnak

*) E. m. 177. 1.
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majd k magtik a pénzrl. Ebbl dulakodás támad, melyben a

poroszlók meghátrálnak. De a tanácsos csak nem akar tágítni, s

végre ugyanazon sorsban részesül, mint elébb a vének kara, a nk
leöntik, kénytelen odább állni, a többiek is eltávoznak a színrl

mindannyian, az epeisocüonnak vége, csak a kar marad ott, hogy

eladja a 614—705. közé es dalt. Arnoldt 1
) nem tartja stasi-

monnak e dalt s eladása módjára nézve az egyenként szerepl

kardalnokok elméletére alkalmazza. Érvei ezúttal sem különbek

azoknál, a melyeket a parodos tárgyalásakor több ízben megczá-

foltunk s egészben véve elvetettünk. Csak fölösleges ismétlésekbe

bocsátkoznánk, ha ezen alkalommal is kiterjeszkednénk reájok.

Egy nyilatkozatát azonban ide igtatjuk: <In einer Komödie, in

welcher wie in der Lysistrata der Chor sich fást durchwegs nach

zwei feindlichen Haufen geschieden gegenübersteht, bietet sich,

wie leicht abzusehen ist, háufiger als bei friedlich zusammenhal-

tendem und ruhig bei einander stehendem Chore Gelegenheit zum
Wechselgesprách der Choreuten unter einander*. Feltn egy

okoskodás. Azt várná az ember a tétel után, hogy a következmény

ilyen formát tartalmaz : az ellenséges karok szembeállításából igen

könnyen származhat és származott a félkarok szereplése. De nem
ezt kapjuk ; pedig hogy itt félkarok által eladott dalról, stasi-

monról van szó, legott kiviláglik. Agthe 2
) azonban nem stasi-

mont, hanem parabasist lát e dalban, különösen a következ meg-

okolás alapján : «Denn abgesehen von dem Abtreten der Schau-

spieler, geht die Handlung doch nicht weiter, und es wird auch

kein solches Chorikon vorgetragen, welches ohne Rücksicht auf

die Zuschauer etwas auf die eben dagewesene Scene oder über-

haupt auf die bis dahin entwickelte Handlung Bezügliches ent-

hált, sondern der Chor wendet sich wirklich an die Zuschauer

(z. B. ganz deutlich bei V. 638. ff. r^sis ?áp, J> rcávtsc áaroi, Xóyíov

xatápxo|Jtev, — rg rcóXei /ptjoijjLcov) spricht von den Angelegenheiten

des Staates und wird nur eben durch die Parteistellung, die er im

Stücke hat, bald vom Eifer fortgerissen und tobt dann in seinen

beiden Halbchören gegeneinander». Ámde Agthe is látja azt, hogy

állítása merész s végeredményül azt mondja ki, hogy itt két epir-

rhema és egy antepirrhema van. Nem veszi észre, mily ellenke-

*) E. m. 91. k. 1.

8
) E. m. 141. k. 1.
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zésbe j önmagával. Mikor a parabasis eme részeiDek eladásáról

értekezik, 1
) a karvezetnek tulajdonítja ezeket s itt mégis azt

mondja, hogy ez a félkaroknak tulajdonítandó. Vagy egyik, vagy

másik állhat, de a kett egymás mellett sehogysem. Tény, hogy a

613. sornál a kar kivételével mind eltávoznak, a színpad üresen

marad, de nem igaz az, hogy e kardal nincs összefüggésben a da-

rab cselekményével, hanem a nézkhöz beszél. Hiszen mindjárt

az els sorok

o&xét' IpYov éfxaíteóSsiv Sortc Sor' sXsódepo?,

áXX* é7ca7Co5^)a)(JLefl'
,

a>v§psc toonpi t<j> npá^azi . .

.

eléggé mutatják, hogy itt egyrészt ugyancsak szorosan fzdik a

kar éneke az épen imént megszakadt cselekvényhez (mint pl. a

Felhk stasimonjában), de másrészt a kar éppen önmagát báto-

rítja, az idézett 638. sor pedig oly általános értelm, hogy abból

parabasisra következtetni nagy merészség. De nem is ebben áll e

kardal sajátlagos tulajdona, hanem abban, hogy a vének kara két

félkarban szerepel, u. m. 614—625. és 626—635. és e két rész al-

kotja az els strophét, azután á 636—657. verset a nk kara adja

el, mint els antistrophét, a 659—681. verseket ismét a vének

kara, de nem megoszolva, a 682—705.-t pedig, mint második

antistrophét a nk kara egészen. Farabasisról tehát szó sincs, de a

kardal sem az ó-attikai komédia eredeti formája szerint alakult,

úgy hogy e dalt stasimonnak nem tekinthetjük.

Agthe*) e 791—828.-ig tartó részt ismét parabasissá akarja

tenni, pedig még stasimonnak sem mondható, mert a kar dala

után egy sort (797) mond az öreg, egyet a n (789), megint az

öreg (799), azután a n (800), erre a vének kara s aztán a nké,
végül a n, öreg n, öreg és nk kara. Látnivaló, hogy itt puszta

epeisodionbeli kardalokkal találkozunk s így az elébbi okokat is

számba véve, a parabasis valóságos képtelenség. De, mint mon-

dók, stasimont sem lehet fölvenni, mivel a strophe (781—796) és

antistrophe (805—820) színpadi szereplk által el van választva

egymástól. Igaz, hogy a 828. sornál megállapodásra jut az epeiso-

dion; de azért e különben is különleges alkotású darabból kima-

radt (vagy talán elveszett?) a stasimon s az epeisodionok köze-

pette is szokásos kardal szolgál befejezésül.

*) ü. o. 57. k. 1.

s
) E. m. 143. k. 1.
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Hasonlókép van a dolog az 1043—1072. versek közé esö

kardallal. Agthe 1
) ezt is parabasisnak tekinti, bárba errl e helyütt

sem lehet szó, mert az 1042. sorból:

áXXá xoivg oootaXévres toö (téXotx; ap£ü)[xe#a

világos, hogy itt a két kar egyesülten énekel, ez tehát stasimon

sem lehet, annál kevésbbé, minthogy a jelenet voltaképen az 1074.

sorral végzdik, pedig ezt s a megelzt a vének kara adta el.

b) 1188—1215.

A negyedik epeisodion (1073— 1187) a végleges kibéküléssel

kezddik, a melyet Lysistrate eszközöl ki a spártai követek és az

athenaiiak között, a ki egyúttal lakomára hívja a férfiakat. Erre

valamennyien elvonulnak, üresen hagyva a színpadot, a cselek-

vény nyugvóponthoz ér s a nk kara énekli a paionok és trokhaio-

sokból álló strophét (1188—1204) és antistrophét (1205— 1215).

Úgy a helyzet, mint e dal szerkezete arra vall, ho?y ez már csak-

ugyan stasimon, de nem parabasis, mint a hogy Agthe 2
) véli,

mert dal és ellendal magában véve sohasem alkot parabasist.

A stasimon elmélete.

Ha most már végig menve az egyes komédiákon, meg akar-

juk állapítani a stasimon elméletét, a következkre kell tekintet-

tel lennünk.

Mindazon helyeken, a hol a stasimon biztosan kimutatható,

a cselekvényben bizonyos megállapodás van, tehát a stasimon arra

szolgált (mint alább látni fogjuk, a parabasis is), hogy a színm
cselekményét kellképen tagolja. Az pedig bizonyos, hogy vala-

mint a parabasis természete typikus, akként a stasimonnak is hatá-

rozott Fzabályok szerint kellett alkotva és beillesztve lennie. Éppen

ezért nem bírjuk felfogni Christnék 8
) ezen odavetett kijelentését:

«Solche Stehlieder zwischen dem Abtreten und Wiederauftreten

der Schauspieler sind auch der Komödie nicht ganz fremd, doch

habén sie hier keine gleich ausgebildete, regelmássige Stellung

gehabU. Ellenkezleg akár a komédia kardalainak történeti fejl

-

*) U. o. 145. 1.

2
) U. o. 146. 1.

3
) Griechische Literaturgeschichte, Müller Iván, Handbuch der klas-

sischen Alterthunis-Wissenschaft, 12. félkötet, 151. 1.
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dósét, akár a magyarázók fennmaradt megjegyzéseit tekintjük, azt

találjuk, hogy a különböz kardalok nagyon is egyöntet szabá-

lyok szerint alkotvák, a melyek mindenha irányadók s az eltéré-

sek (nagyon csekély számban vannak) csak kivételeknek tar-

tandók.

Igen helyesen mondja Arnoldt l
) : tDer Grund ist genau der-

ééibe und liegt im innersten Wesen des antiken Dramas und

Theaters. Da demselben Vorhang und Zwischenpause fremd wa-

ren, so konnte das zuhörende, aus allén Bildungsstufen zusam-

mengesetzte Publikum nur dann die Gliederung des gespielten

Dramas erkennen und seine Dispositionen übersehen, wenn die

aus Ghorvortrágen gebildeten Anhaltpunkte eine feste, unabánder-

lich gleiche scenische Gestaltung zeigten und sich durch sie von

den übrigen Leistungen des Ghors deutlich unterschieden.* Töké-

letesen úgy van s ebben megersítnek a komédia stasimonjai is.

A stasimon testvére a parabasisnak, de kevésbbé mesterkélt

szerkezet, a mennyiben csakis két részbl áll, ú. m. strophe és

antistrophéból. Tartalma vagy gúnyos kicsúfolás vagy istenek di-

csítése s lehet vagy kapcsolatban a darab cselekvényével, vagy

állhat külön, össze nem függleg. így képez átmenetet a stasimon

az apró, jelentéktelen s a cselekvény folyamában elforduló kar-

dalokról a parabasisnak pontosan meghatározott mvészi alakjára.

Már maga az antistrophikus szerkezet elég bizonyság arra,

hogy itt a kar félkarokra oszolva szerepelt, még pedig úgy, hogy

semmiféle szerepl sem szakította félbe a kar egész énekét. Ennél-

fogva mindazon antistrophikus szerkezet dalok, a melyeket a kar

-egyfolytában adott el az epeisodionok végén, stasimonoknak te-

kintendk. S éppen mivel a kar félkarokra oszlott, a két félkar ter-

mészetszerleg szembe fordult egymással, mivel sem nem a kö-

zönséghez, sem nem a színészekhez intézte szavait, hanem egy-

másnak felelt.

A skholionok, még pedig nem csak a tragikusokhoz,2
) ha-

nem az Aristophaneshez 8
) írottak is, többnyire így hangzanak

a stasimont illetleg : rcpö to>v ftvpw zob 4>iXoxXéoovoc at/xvtec: oí toö

yopob tó atáai|JL0v &8ooai [léXo;, vagy atáo'.|JL0v [liXoc, 8 ^Soootv tstá-

*) I. m. 174. 1.

*) Pl. Eurip. Hekuba 210. Phoin. 202-höz.
3
) Pl. Dar. 270. Felbök 1287-hez.
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(levi oi ^opsotat. Ha tehát ezekbl indulunk ki, akkor a stasimont

a karnak állva kellett volna eladnia, ámde ama jelzk nem szo-

rosan így értelmezendk, hanem a mint — s erre helyesen hivat-

kozik Muff 1
) — Hermann írja: tNeque stasimum ab eo, quod im-

motus stet chorus, dictum est, sed quoad a choro non accedente

primum et ordines explicante, sed iam tenente stationes suas cana-

tur.t 2
) Azaz a kar azon állásban kezdi a stasimont, a melyben az

epeisodionban volt. Hogy pedig félkarok adták el, azt a fönnebbi

és ismételten kifejtett érvek kétségtelenül bizonyítják s a kéziratok

számos helye ugyanezt ersíti meg.

Egy szóval tehát a stasimon az epeisodionokat elkülönít

kardal, melyet a kar a már elébb elfoglalt állásban s félkarokra

oszolva, olykor tánczmozdulatokkal kisérve énekel.

Itt egy kérdést érintettünk meg, a melyrl ezúttal röviden

szólunk is, hogy többé ne kelljen visszatérni reá.

Ez a tánczmozdulatok kérdése.

Nemcsak a régi magyarázók, skholiasták és grammatikusok,

hanem Aristophanes komédiáinak egyes helyeibl is méltán és

joggal következtették az újkoriak,8) hogy a görög nép tánczoló

kedve a komédiában is érvényesült. Csakhogy e mozdulatokra

nézve a legnagyobb bizonytalanság uralkodik. Annyit tudunk,

hogy a drámai költésben általán véve háromféle táncz divatozott,

t. i. ijipLéXsta a tragédiában, xóp8ot£ a komédiában és oíxtvvt<; a sa-

tyrdrámában. Ez azonban nem zárja ki, hogy másnemüek is vol-

tak.4) A xópSaí természetére nézve — mert ránk most csak ez tar-

tozik — ismeretes, hogy józanul és álarcz nélkül senki sem merte

lejteni, 6
) tehát e táncznak olyas alapjellege lehetett, mint a régi

féktelen phallikus dalok alkalmával lejtett táncznak. Aristophanes

l
) E. m. 96. 1.

*) V. ö. Arist. Poet. 12. aiásttxov ok jieXo; */opou to ávev áva^a(axou xa\

8
) L. pl. Athén. XIV. 628; Pollux IV. 99. Felhk 555. köv. Westphal,

e. m. 572. A,
4
) Mint pl. a j^6py7]ixa, 1. Athenaios imént idézett helyét.

*) Atheu. XIV, 631. d. ó ulev xópSag nap' "EXXtjcu <poptix<S$. Skhol. Felh-

449. tatt o\ g'/i^ecoc y.fü(j.'xf^ e?os áayrJ{i.ovüs* és x^pa/,' eYXxuev — áa^xvw?

wpyr^aTO. Skhol. Arist Khet. III. 8. esti oe xopaxí^eov eío? ávsijj^vov óp/.7!'

aEto?. Pollux IV. 190. Hesykh. ©aXXtxóv sz. a. Suidas saXXot sz. a. Schmidt

Die antiké Compositionslehre 356. 1.
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nem igen volt e táncznak nagy barátja. Kitetszik ez a Felhk
540, 555. következ szavaibi, a hol Eupolisnak, az versenytár-

sának szemére veti, hogy a kordaxot alkalmazta

:

rcpoottetc otik) 7paöv (jls^óoyjv tod xópSaxoc eíve-/ í)v

4>póvi^oc icáXat its7coÍ7]x, ?jv tó xrjtoc ijathsv, és

ot>8é xópSa^' stXxooev.

De valamint arról nincs tudomásunk, hogy Aristophanes

egyáltalán nem alkalmazta-e, úgy azt sem tudjuk, hogy, ha alkal-

mazta, mily mértékben, mely helyeken? Ez mind megfejtésre vár.

Dr. Boros Gábob.

IMRE KIRÁLY TROUBADOUR VENDÉGE. 1198.

I.

A középkor legels modern jelleg társadalma Dél-Pranczia-

ország azon részén jött létre, melyet Róma a második pun háború

után elfoglalt és Provinciának nevezett. A nép alapelemét a déli

gallok képezték, kikre már korán üdvös befolyást gyakoroltak a

görögök virágzó tengermelléki gyarmatai. Késbb a római telepü-

lkkel és a nyugati gótokkal olvadtak össze. A természet minden

szépségeivel megáldott terület új politikai jelentsége a IX. század

közepén kezddik, midn Lothar aa számára Frovence-ból (Pro-

vincia), a vele egyesített Lyonnal, Viennois egy részével, Vivarais

és Uzés-sel új királyságot alapított. Az új ország Kopasz Károly

alatt csakhamar felbomlott s a déli rész Lombardiával egyesítte-

tett. Hbéres helytartóvá Károly sógorát, Boso autuni grófot tette

provence-i király czímen. Ez ura halála után önállósította magát,

de a gyönge utódok alatt a szép ország újra feloszlott a hatalmas

hbérurak grófságaira. Köztük Provence külön álló területet kép-

viselt. Utolsó ura Gillibert volt, kirl leányágon a toulousi és bar-

celonai grófokra szállt. A barcelonai ág késbb Gatalonia és Ara-

gónia ura lesz s II. Alfons 1197-ben a toulousi részt is egyesíti

korona-jószágaival. Ezen viszonynak késbb az albingensi háborúk

vetnek véget, s Provence 1245-tl állandóan Francziaországhoz

tartozik.

A szóban forgó területeken a folytonos háborúskodás korán
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létre hozta a hadi értelemben vett lovagi intézményt. A hatalmas

urak várakban és erdített udvarházakban laktak, hol a béke

unalmát a kedvtelések leleményes változataival zték. Nyáron

fkép vadászat és ünnepi torna, télen társas mulatság, dal, táncz

és zene járta. A latin örökségbl megmaradtak a vándor joculato-

rok, histriók, mimusok, kik a várnépnek mindig szívesén látott

vendégei voltak. Ezek mellett még hivatásszer énekmondóknak

is kellett lenni, mert már Chlodvignak akadt embere Theodorich

számára azon énekmondóért, kit ura ilyen izenettel küldött a

frank királyhoz : • Választottunk és küldünk számodra egy mvé-
szetében tökéletes zenészt, ki énekét zenekisórettel egyesítve hatal-

masságod dicsségét gyönyörködtetni fogjaw. 1
) S Fortunatus is

beszél olyan nemzeti énekekrl, melyek a barbár bajnokokat mu-
lattatták.2 ) Egy XIII. századi költ pedig ezt írja : «Midn Nagy

Károly király minden országokat hatalma alá hajtott, elajándékozta

és elosztotta egész Provence-ot, mely gazdag borban, erdségek-

ben és vizekben, fényz hegedsökben és menestrelekben». 8
)

Provence-ra azonban legnagyobb ilynem befolyás dél fell, a

spanyolországi arabok által gyakoroltatott. A hatalmas kalifákkal

Provence urai rendesen hadi lábon álltak. A lovagi intézmény ezen

érintkezések által megnemesedett; a királyok, fejedelmek és hatal-

mas furak határtalan fényzése szintén innen származik. A pro-

ven<;al költészet és zene rendkívüli lendületét sem lehet másnak,

mint arab befolyásnak tulajdonítani. Az arab udvarokban ének-

mondók és énekesnk voltak s mulatóhelyeik fvonzó erejét a ván-

dor lantos képezte. A déli befolyás érteti meg azt is, hogy a regé-

nyes keresztes hadjáratok Provence-ból már kész lovagokat kap-

tak ; míg a többi nyugati népeknél csakis e hadjáratok és a keleti

arabokkal való sr érintkezés szülte meg azt az eredményt, mely

a nyugati arabok szomszédainál már megvolt.

A heves vér délvidéki nép különösen az els lovagi kellék-

nek, a ntisztelésnek lett rabja. A lovag megválasztotta hölgyét,

hogy tisztelete minden jelével kitüntesse, magasztalja, a világ

minden asszonya fölé emelje. Alapjában igen nemes czél, de kivi-

*) Theodorici Ostrogotborum Regié Epistola ad Ludvicum Regem

FrAncorum, Cassiodorusnál. Thierry, Attila-mondák 39.

*) Fortunati Carmina, Bouquetnál II. köt. U. o. 40.

8
) Fr. Diez, Die Poesie der Troubadours. 1883*. 13.
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telében veszedelmes azért, mert könnyen válhatik nevetségessé és

•erkölcstelenné. A fiatal prove^al társadalom még elég naiv volt

arra, hogy hamar tévedjen. Elször is a lovagiasság szabálya álta-

lános volt, a mi könnyen eredményezhette és eredményezte is azt,

hogy gyakorlatban csak a formaiságnál maradjon. A ntisztelet

divattá lett s tárgytalanságával annyira ment, hogy a férjes asszo-

nyok lovagot tartottak, a ki aztán, mint tisztelete legnagyobb jelét,

a szerelmet szónokolta. Számtalanszor megtörtént, hogy a szolgá-

ból fölcseperedett lovag ura feleségét vagy leányát szerette, a miben

az volt legrikitóbb, hogy maga a férj vagy apa szintén gyönyörkö-

dött az ilyen lovagias ártatlanságokban. Más oldalról azon véglet is

bekövetkezett, hogy a divat leple alatt közerkölcsisegbe ütköz

játékot ztek. Az arabok büszke ellenfelébl buja ncsábító, az

apák és férjek veszedelmes réme lett. Ebbl aztán sok galiba ke-

letkezett, de mégsem annyi, hogy az elmaradhatlan groteszk sze-

repre a lovagiassággal eltelt férjekbl és apákból ne került volna

elég jóhiszem megszemélyesít. A heves vér délvidéki társadalom

dicséretére legyen mondva, benne inkább csak a divat regényes

bolondjai szaporodtak el. De ezek aztán századokon át zték hóbor-

tos játékaikat, míg a Don Quijote lángelmü szerzje utolsó ivadé-

kaikat észre nem térítette.

A ntisztelés ezen mértéke igen érthetvé teszi, hogy a pro-

ven^al költészetben a líra kezdett virágozni s hogy a tehetségesebb

udvarlók tiszteletek legnagyobb jelét, a szerelmet legmvészibb

formában, költi alakban kezdték tolmácsolni. Ezen gyakorlatban

az arab udvari énekmondók fényes példányképül állottak elttük.

A körülmények ilyetén összhatása már a XI—XII. században meg-

szülte a proven^al udvari énekmondókat, kiket a vándor énekesek

alantas népétl megkülömböztetend, nemzeti nyelven troubadou-

roknak (a ,trobar* szótól, mely találmányt és költeményt is jelent),

feltalálóknak, azaz költknek neveztek. A troubadourok neve min-

dig oly lovagot jelent, a ki többi társaitól csak abban külömbözik,

hogy szíveválasztottját költeményekben tiszteli, örömének, bájának,

vágyainak, emlékeinek költi kifejezést ad. A sok versenytárs

között természetesen az ilyen kiváltságosak voltak elnyben. A nk
kegyenczei k lettek, s ha köztük választásra került a sor, az nyert,

ki a nagy vendégség eltt, ünnepélyeken és a csinosan teleírt per-

fament-lapokon legékesebben tudta dicsíteni hölgyét. Szóval nem
a hadi erények, nem a piperkczök szószátyárkodásai csábítottak.

PhilologUi Köriönj. XV. 5. 6. 33

Digitized byGoogle



506 SEBESTYÉN GYULA.

hanem a költi mvészet. Csak így lehet megértenünk, hogy a*

nyugat legkitnbb fejedelmei és furai versenyre keltek a bámult

költkkel, s hogy a barát-csuhát is többen fölcserélték a lovagok

hódító lantjával. A költk óriási elszaporodásának végokát szintén

e körülményekben kell keresni. Bartsch és Diez számítása szerint

a hiányos kútfk közel félezernek rizték meg emlékét.*) E nagy

számba természetesen beleértetik minden lovag, ki a provence-iak

zengzetes nyelvén költött, vagyis egykorú értelemben szöveget éa

dallamot szerzett. Mert a népköltészetbl felsarjadó els mttkölté-

szetben a dal és dallam sviszonya még épségben maradt.

A troubadour-költészet megalakulásával egy idben a ván-

dor énekesek rendje is változáson ment át. A rohamosan fejld-

mveltség, az udvari életben nyilvánuló fényzés s az elttük isme-

retes arab viszonyok, de fleg a büszke hadi néppel és magukkal

a nemes lovagokkal való érintkezés rájuk is alakítólag hatott. k
kereset után éltek, mibl kifolyólag egészen a társadalomra voltak

utalva. Ha tehát a viszonyok változtak, nekik az újhoz mindig

alkalmazkodni kellett. Az ilyen máról-holnapra él elemeket a

történeti emlékek rendesen figyelmen kívül hagyják, azért tudunk

róluk olyan kevebet egész addig, míg a troubadourok mellé föl nem
küzdöttek magukat ; jóllehet ezen emelkedésnek hosszú története

volt. Nagyon valószín, hogy a lantpenget nemesek figyelmét fej-

lett eladó mvészetük kötötte le, mert ép ezen a réven fejldik ki

közöttük az a sajátságos viszony, a mi egyedül a Frovence-ban

volt divatban. Már a régibb troubadourok kíséretében ott találjuk

a jongleurt, joglart, kinek nemzeti neve épen úgy a latin Jocus*

(tréfa) szóból származik, mint a latin joculatoré. A névbl is lát-

ható tehát, hogy viselje a latin tréfálkozók, mulattató vándor

énekesek egyenes utódja volt. Most a troubadour szolgálatában

áll. Hivatása az, hogy ura költeményeit hangszerkiséret mellett

elénekelje ; ha kalandra mennek, megbízható kisér legyen ; míg

ura az imádottnál idzik, rt álljon; ha veszély van, megadja a

titkos jelet, reggeli szürkületkor pedig ébresztül elénekelje hajnali

dalát. Mikor nincs rá szükség, a várnép közé vegyül, hol a régi

mesterséget veszi el : újságot és régi történeteket mond, énekel,

hangszereken játszik, kötélen tánczol, karikát ugrál, szemfény-

*) Fr. Diez, Lében und Werke der Troubadours. Újra kiadta div

K. Bartsch. 1882a
. 483—492.
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veszt mutatványokat rendez, madárhangot utánoz, majmot tán-

czoltat, késeket dobál — szóval, cselekszi mindazt, mivel a trou-

badourok szolgálatán kívül álló társak az utczákon, tereken, ivók-

ban és vásárokon még mindig nagy jövedelmet csináltak. —
A folytonos együttlét az eladó és költ közti ürt késbb mind-

inkább kisebbre vonta. Bekövetkezett az id, midn a dal adománya

az illett lovagi méltóságra is érdemesíthette s viszont a tehetség-

telenebb lovag beérte azzal, hogy mint jongleur idegen termékeket

tolmácsoljon. A hanyatlás korában a két név közt már nem tudnak

külömbséget tenni, a mi Guiraut íUquiert 1275-ben arra indította,

hogy a castiliai királyhoz intézett költeményben e két fogalom

kiment történeti magyarázatát adja.*)

A provengal költészet fénykora a XII. század második felére

és a XIII. elejére esik. Ezen idben éltek a legtehetségesebb köl-

tk és a leghatalmasabb pártfogók. A költk határtalan elszaporo-

dása és a termelés özöne azonban megszülte azokat az árnyoldala-

kat is, melyeket ma a proven<jal múzsa fogyatkozásai gyanánt

ismer az irodalomtörténet. Némely közönségessé vált lírai motí-

vumot százszor, ezerszer újra énekeltek ; a szebb gondolatokat köz-

helyekké sülyesztették s a költi nyelv diszítményeit agyon kop-

tatták. Olyas valami jött létre, a mit Arany tréfásan poétái recept-

nek nevezett. Ezzel a líra szintesége és közvetlensége szenvedett

halálos sérülést. A hatalmas pártfogókkal folytatott viszony, a

politikai események benyomásai megszülték a szerelmi cansonok

versenytársát, a sirventest, mely név alatt dicsít és gúnyolódó

dalokat értettek, továbbá a hadi éneket, versenydalokat és a lírai

költés más egyéb arpó árnyalatait. Csak az volt baj, hogy az

említett mfajok nem egymás mellett, hanem gyakori vegyü-

lésben fordulnak el, a mi ismét a költi tartalom mvészi
egységét tette tönkre. A provengal költészet jóakaró magyarázói

itt olyan mfajokat szeretnek látni, minket az eszthétika el nem
fogadhat, mivel bennök minden ép érzék '.*sak korcs szülötteket

látna. A mfaji keveredésben a tiszta lírai elem is sokat szenve-

dett. Az érzelmi mellé zavart értelmi részek késbb a hanyatlás

korában amazt s vele az egész lírát eszmélkedvé, józanná, az

*) Kivonatos fordítását 1. Fr. Diez, Die Poesie d. Troub. 1883*. —
Több egykorú adalékot közöl még K. Bartsch, Denkmaler der Provenza-

lischen Litteratur. (Bibi. d. Litterarischen Vereins in Stuttgart XXXIX.)

33*
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elme és nem a szív szüleményévé tették. Az els troubadourok

még ntisztelk voltak s dalaikat tisztán mvészi ösztönbl éne-

kelték; hogy a késbbiek legnagyobb része hova fejldhetett,

kiáltóan hirdeti G. Riquier említett költeménye, melyben az a jel-

lemz indítvány olvasható, hogy a komoly troubadourok a velk
összetévesztett jongleurökkel szemben — a költészet doktorainak

neveztessenek.

•Ezt az egész irodalmat egy költ müvének tarthatnék • —
mondja Diez, a proven<?al irodalom egyik legjobb ismerje. S e

közös jellemvonásból csak igen kevés válik ki úgy, mint Bemart
de Ventadour mindent magába olvasztó érzékenysége, Arnaut

Dániel fagyos czifrálkodása, Maroabrun különczködései, IX. Vilmos

poitiers-i gróf nyers szintesége. Eözös vonásuk végoka nemcsak

a másolás szabadalmában, de a közös viszonyokban is keresend,

a mi általánosságban rendesen hasonló eredményeket hoz létre.

Némelyek a tudatosabbak közül ezt észrevették s élményeikbe, a

lírai tárgyak e melegágyába igyekeztek is némi eredetiséget önteni.

Ezen szempontból Peire Vidal a legérdekesebb jelenség, kinek

számtalan eredeti élménye közt egy minket magyarokat közelebb-

rl érdekel, a mennyiben az magyarországi látogatásához és meg-

vendógeltetéséhez fzdik.

II.

Peire Vidal a XII. század közepe táján sz ületett Toulouse-

ban, Provence déli részén, hol apja egyszer szcsmester volt.

Eiképeztetésérl semmi biztosat sem tudunk ; de nagyon valószín,

hogy ezt V. Rajmund toulouse-i grófnak köszönhette, ki az

idejében egyik magasztalt pártfogója volt a troubadouroknak. —
A XIII. század második felébl származó provence-i kútfk már

a kész énekmondót ismerik, ki minden általa látott nemes úr-

hölgyet megszeret, bebarangolja a világot, minden híres udvart

fölkeres, kegyencze lesz kora leghíresebb urainak és asszonyainak,

s olyan furcsa kalandokat el, hopy a troubadourok méltóságos

szerepét szinte összetéveszteni látszik a kiröhögött udvari bolondé-

val. Egyénisége a kortársakat egészen zavarba ejtette. Egy részök

a régi életíróval a világ legjobb, legtalálékonyabb költjének, a

legkönnyedebb dallamok szerzjének, más rÓ3zök ismét közönséges

futó bolondnak tartja. Egyik félnek sincs igaza. Megmaradt dalai
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semmivel sem jobbak a kevésbbé híres kor- és kartársakéinál, s a

végtelen hiú és nagyravágyó ember egyénisége is egészen más íté-

let alá esik, ha a gyanúsnak látszó kalandok mellett korát is tekin-

tetbe veszszük, melyrl tudjuk, hogy a hír és dicsség kényes esz*

közeiben nagyon keveset válogatott.

Egész élete vándorlásból állt. Dalainak homályos vonatkozásai

olyan labyrinthusba csalják a mai kutatót, melyben az eligazodás

igen nehéz. A nyugat legkitnbb romanistái azt hiszik, hogy ezen

adatokban a biztos vezérfonalat megtalálták

:

l
) pedig ki tudja,

milyen szakadozott az, ha meggondoljuk, hogy alig félszáz dalában

csak hiányos maradványait bírjuk azon költészetnek, mely a regé-

nyes utak emlékeinek egyedüli teljes letéteményese lehetett. A meg-

maradt hézagos adatokból tudjuk meg, hogy az alantas származású

költ eltt híre és mvészete csakhamar megnyitotta a spanyol

királyok mesés fény udvarait. Járt Castiliában, hol VII. Alfons

uralkodott. Itt nagyon elzékeny fogadtatásban részesülhetett,

mert a merész Yidal elragadtatásában egyenesen a király udvari

költjének vallotta magát. Legels élményei közül minket legin-

kább az érdekelhet, hogy midn egy magasrangú hölgyet Guilhel-

mona álnéven megénekel, így nyilatkozik : «Egy ilyen nemes városi

hölgy még nem született soha, magát Gonstanze leányát sem véve

ki, a kinek kedvéért pedig ugrál és tánczol az ifjúság*. Gonstanze

alatt VII. Alfons castiliai király leányát kell érteni, ki VII. Lajos

franczia király felesége volt. Gonstanze leányát Margitnak hívták,

ki elbb az angol II. Henrik, majd késbb (1186) HL Béla ma-

gyar király felesége lett. 2) Ugyanekkor látogatta meg a hatalmas

Aragont is, hol II. Alfons király kegyét élvezte. Aragoni Alfons

(1 162—1196), ki maga is költ volt, kortársai közt leghatalmasabb,

leglelkesebb és legbkezbb pártfogója volt a troubadouroknak,

különösen miután ffészköket, a szép Provence-ot is elfoglalta

1 167-ben. Fényes udvarában Vidal többszörösen megfordult, mibl
azt lehet következtetnünk, hogy a király leányát, Gonstanzet, ki

III. Béla ához és utódjához, Imréhez ment férjhez, már serdül

*) Közülök elég dr. E. Bartschot említenünk, ki az általa kiadott

költi maradványok alapján Vidal legterjedelmesebb életrajzát adta. (Peire

Vidal's Lieder. 1857, I—XCVI.)
a
) Bartsch,i. h. IV—V. ós 37. — Szalay, Magyarorsz. tört. L 317. —

Wertner Mór, Az Arpadok házassági összeköttetései. Turul, 1885.
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korától fogva ismerte. Ezen ismeretséget azért hangsúlyozzuk,

mert szoros összefüggésben áll azon látogatással és a látogatás

emlékét rz dallal, melylyel a regényes élet Vidal ép. a lakoda-

lom idején tisztelte meg a magyar királyt.

A spanyolországi édes emlékeket és a többszörösen megéne-

kelt szívbajokat újabb vándorlások felejtették vele. Bejárta Provence

délnyugati részeit és a vele határos Fels-Itáliét. Más kartársa

mindig valamely hatalmas fúr vagy király állandó szolgálatéba

szegdött ; neki az volt kinyilatkoztatott elve, hogy sehol se marad-

jon sokáig. Benne volt a lírikusok hagyományos barangolási vágya.

Újabb és újabb benyomásokat áhitó lelkét ingerlékeny elméje,

forró és könnyen olvadó vére folyton sarkalták. Legtovább a Bár-

ral marseille-i gróf fiatal és szép neje, Adalasia iránt táplált érzel-

mek tartották lekötve. Rajongásig men cansonjai a grófné tetszé-

sét annyira megnyerték, hogy a kitüntet udvarlást elfogadta, jól-

lehetvolt már egy udvari költje Ploquet de Marseille személyében.

A divatos viszonyt maga a férj is tudta, de nem ellenezte, st a

Bzeszélyes költvel még bens barátságot is kötött, mert tudta,

hogy merész reményeit neje csak ígéretekkel élesztgeti. Az érzéki

Vidal azonban ráunt a tárgytalan szerelemre s elhagyta Marseillet.

Legközelebb Saint-Giles-ben kezdett viszonyt egy nemes úr-

hölgygyei, ki egyik dala bizonysága szerint meg is hallgatta t.

A régi életrajz és a híres montaudoni barát gúnydala szintén állí-

tása mellett tanúskodnak, a mennyiben amaz elbeszéli, ez pedig

megersíti, hogy a megcsalt férj költnket elfogatta s nyelvét meg-

metéltette. A veszedelmes kaland poétánkat nem józanította ki.

Felgyógyulása után hódító útján ment tovább, mert szentül meg
volt gyzdve, hogy a szép asszonyok bolondulnak utána, s hogy

ö a legkitnbb, legellenállhatatlanabb lovag, meg is érdemli ezt.

Újra fölkeresi a büszke várakat, hol a kudarczokról mélyen hall-

gatva, vitézi dolgairól tart költi eladást. A nagy urak, nemes

úrhölgyek szívesen fogadják, házuk ékességének tekintik s ado-

mányaikkal annyira elhalmozzák, hogy az egyszer szcs fia szolga-

kíséretet tarthatott. Megjelenik Bárral várában is, hol a szép

Adalasiának kezd újra udvarolni. De a szép szóval most már itt

sem éri be. Egyszer az alvó grófné ajkára csókot lop, a miért

rövid idre kitiltják. Ekkor írja legszebb dalait. A vidám gróf na-

gyon sajnálhatta a megszakadt baráti viszonyt, mert nemsokára

úgy ütötte el a dolgot, hogy a lopott csókot nejével visszaadatta.
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Az itt élvezett boldogságból oroszlánszív Richárd keresztes had-

járata zavarta ki. Harczias dalokat költ s maga is fölveszi a keresz-

tet, de csak Cyprusig megy, hol egy tüzes szem görög n bolon-

dítja el és, a mi szinte megfoghatatlan, — el is veszi. A gonosz

nyelvek otthon azt rebesgették, hogy neje a görög császár leánya

volna. És a jó Vidal ezen hírre mindenét pénzzé tette, hogy hadi

hajót szereljen fel s vele csakugyan elfoglalja a hatalmas Byzancot.

Az egészben csak azt hibázta el, hogy maga is segítette telekürtölni

a világot, elre megcsináltatta a trónust, magát császárnak, nejét

-császárnénak czímeztette. Ezalatt Marseilleban változás állott be :

Adalasiát elkergette férje, késbb pedig meghalt a gróf, kiben köl-

tnk legjobb barátját és támogatóját vesztette el. Most tehát újra

vándorolni kezd s többek közt fölkereste egyik korábbi szerelmé-

nek tárgyát, egy carcassone-i lovag híres feleségét, kit Lobának

nevez, a mi szószerint nstény farkast jelent. Lóba szépsége sok

fejedelmet és furat vonzott körébe. Udvari költje Rajmon de

Miraval volt, a kit azonban a hölgy példátlan ledérsége utóvégre is

•elriasztott. Vidal a zajos környezetben úgy akarta imádottja figyel-

mét lekötni s féktelen vágyait a dalokban tolmácsolt szerelem

mellett megérzékíteni, hogy magát otromba czélzással hím farkas-

nak nevezte. St még azt is megcselekedte, hogy egy alkalommal

farkasbrbe bújt s magára hajtóvadászatot tartatott, minek az

lett a kimenetele, hogy a kutyák poétánkat megtépték s a vadászok

félholtan vitték az imádott hölgy palotájába. Nemsokára rá új bánat

érte : meghalt régi pártfogója V. Rajmund toulouse-i gróf, kit

akként gyászolt meg, hogy maga és cselédsége megnyiratkozott,

míg szakállát, bajuszát és körmét hosszúra növesztette. A furcsa

vezeklés mindaddig tartott, míg vándorlásaiban II. Alfonssal nem
találkozott, ki a további gyászolásról lebeszélte s tisztességes ruhát

csináltatott neki.

Viselt dolgai után Peire Vidalt csakugyan bolondnak kellene

tartanunk azon rágalmazókkal, kik a kalandorban csak a bohó

lovagot látják, de a valódi troubadourt nem ismerik fel. Akár-

hányan vannak kortársai között, kikbl a pajkos provence-i asszo-

nyok és a szeszélyes várurak nagyobb bolondot csináltak, mint a

mekkorának Vidal mutatta magát; akárhány van, a ki kifogástalan

életet folytatott, kinek a szerelemben sokkal nagyobb szerencséje

volt, de ajakát sohasem édesíté a dalnak olyan valódi színméze,

mint Vidalét akkor, midn Adalasia kizsuppoltatja, midn Lóba
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vadászebei megtépik, vagy midn Rajmundot bolondos külsbert

elsiratta. A legtöbb troubadour múzsája a hír és dicsség szolgálója

volt, a többinél napszámot keresett. Vidalnál teljesítette mind &
két szolgálatot. Végtelen hiú volt, de azért kénytelen mégis mások
kegyelme után élni

; paraszti származását tudta ország-világ, hanem
azért a vérszerinti lovagnál mindig többre tartotta magát ; a ki

becsülte s anyagilag támogatta, azt dicsérte, de azért a hatalmas

kegyurakat — ha mindjárt király volt is az — szigorúan meg-

leczkéztette : egy szóval, a szerencse szekerén ült, a hogyan tudott-

Beteges hiúságát a sok vetélytárssal folytatott verseny tartotta

örök izgalomban. Bármely udvarba ment, bármelyik hölgynek

tette a szépet, mindig akadt egy-egy kartárs, a kit tekintélyben,

dicsségben le kellett gyrnie. Számolnia kellett a köztudattal is,

mely eltt az egész troubadour-állomány ellenfele volt. , a ki

nem akart még a leghíresebbekkel sem egyenrangú lenni, szegény

ördög létére a hír és dicsség legmerészebb kártyáit játszotta ki-

Ezek voltak gyanúsnak látszó kalandjai, mértéktelen öndicsé-

rete, hivalgása olyan vitézi tulajdonokkal és viselt dolgokkal,,

melyek naiv8águkkai a mai olvasót mosolyra indítják. Az egy-

korúak közül némelyeket bosszantott, a kik aztán szerzjüket

bolondnak tartották ; mások még többen csak a külszínt tekintették,

csak a poétát látták s nem tudták a valót a költészettl elválasztani,

st a gyanúsnak látszó kalandokban is csak a romantikus mázat

bámulták és — szerették. Igen : nemcsak Vidal volt naiv, de a

czifra társadalom is ; vagy ha tetszik, nemcsak volt bolond, ha-

nem bámulói is. Eb ez egyszersmindenkorra mentsége Peire Vi-

dalnak.

Begényes életútjain tovább kisérve, több apró szerelmi kaland

után ismét Itáliában találjuk, hol most a troubadourok híres párt-

fogóját, II. Bonifácz monferrati rgrófot kereste fel. Házában víg

élet folyt és kétes erkölcsök uralkodtak. A fvonzert itt mindenkire

a gróf gyönyör húga, Beatrix gyakorolta, a ki különben Baimbaui

de Vasqueiras udvari költvel pellengérre ill viszonyt folytatott.

Talán épen ez az oka annak, hogy Vidal itt inkább csak politikai

vonatkozású dalokat költött. Innen rövid id múlva ellátogat

Aragóniába, hol legkedvesebb urát, II. Alfonsot lábadozófélben

találja. A gyógyulás feletti öröm azonban nem tartott soká, mert

a király 1196-ban, lánya leend férjének, Imre magyar királynak

trónralépte évében elhalt. Eedvencz tartózkodási helyérl Lóba.
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házához megy, de itt elkésve kopogtatott, mert a világ már régen

nyelvére vette a bámult szépség fajtalankodásait. Mit volt mást

tennie, mint hogy is kiöntötte epéjét a gyztes vetélytárs, a csúnya

•vörös gróf* ellen, aztán vándorolt tovább nyugatnak, el egész

monferrati Bonifácz házáig. Itt mindig szívesen látták. De nem
volt az az ember, a ki olyan vetélytársat megtrhetett volna, mint

a milyen Beatrix kedvese Baimbaut volt. Nyugaton most már

kevés keresni valója lehetett, mert régi jó emberei elhaltak, mások

vendéglátó házaiból pedig lassankint egészen kikopott. Igen kapóra

jött tehát az a váratlan körülmény, mely a nyugtalan vér ének-

mondót Monferratból még távolabb keletre, egy még igénybe nem
vett pártfogó körébe, a fiatal és lovagias Imre király vendégszeret

udvarába sodorta.

Ezen látogatást a régi életrajzok nem említik ; de a velük

egykorú dalgyjtemények azon száma, melyben a látogatás emlékei

letéteményezve vannak, egészen kétségtelenné teszi. E dal történeti

vonatkozásait a prove^al irodalom búvárai közül elször Diez

Frigyes elemezte «Lében und Werke der Troubadours* czím m-
vében. A szereztetés idejére vonatkozólag azonban nem tud pontos

megállapodásra jutni, a mennyiben csak hozzávetleg emlegeti az

1196—1202 közti nagy idközt 1
) Késbb dr. Bartsch Károly, a

költ dalainak tudós kiadója, ezeket írja: « Monferratból rövid tar-

tózkodás után Peire Yidal Imre királyhoz ment Magyarországba.

Ez (uraik. 1 196-tól) ép veje volt II. Alfoasnak s a költt már sze-

mélyesen ismerhette. Udvarában egy dal (a 4. sz.) jött létre, mely

még VI. Henrik (f 1197 szept. 11 -ón) életére esik. Mert a fukar

rabló császár alatt (4, 25) nem érthet mást, mint ezt.» a
) E számí-

tás azonban a magyar történet pontos figyelembe vétele nélkül

készült, a miért aztán egy kicsit el is van számítva. Kútfink ugyanis

azt tanítják, hogy a 24 éves magyar király aragoniai Gonstantiával

1198-ban kelt egybe, a mi teljesen kizárja, hogy Vidal szóbanforgó

látogatását 1197-ben vagy még elbb örökítette volna meg. A VI.

Henrikre való hivatkozás azért megállhat, st a magyarázó eltt

jelentsége még emelkedik is, mert abból, hogy a vándor trouba-

*) Els kiad. 173—174; a második Bartsch-fóle kiad. 143.

a
) Peire Vidal's Lieder, 1857. LIV. — Ez a kitn kiadás ma már

elfogyott s a külföldi antiquariusok catalogusaibaa is ritkán fordul el.

Mi a bécsi udvari könyvtár példányát használtuk.
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dour élnek tartja azt, a ki már az elz év szén elhalt, azt kell

következtetnünk; miszerint versét oly rövid id múlva Bzerezte,

hogy a halálesetrl az akkori lustább viszonyok közt még nem
értesülhetett. A költ látogatását tehát határozottan 1198 elejére,

a lakodalom évére kell tennünk. így a látogatás módozata is meg-

világosodik elttünk. Azon spanyol kiséretnek, mely a nevezett

idben Gonstanzet, a gazdag és pompakedvel aragoniai udvar

leányát Magyarországba hozta, Olaszországon át Monferrat vidékét

is útba kellett ejteni. Ha tehát a költ épen akkor Bonifácz rgróf

udvarában idzött, hol az hiúsága nem találhatott kell kielégí-

tést: mi természetesebb, mint az, hogy régi ismersének fényes

kiséretéhez csatlakozott. Ezzel barangolási vágyának és azon kegye-

letnek is áldozott, mely t serdül kora óta az aragoniakhoz csatolta.

Meg még az a vágy is vonhatta, hogy elvégre ott páváskodhatik,

hol a büszke ellenfelek nem bosszantják 8 a hol olyan kegyúr Ígér-

kezik, kinek figyelmét nem osztotta még meg az énekmondók özöne.

Meddig idzhetett Magyarországon, ma már nem lehet hatá-

rozottan megmondani. Mivel Provence nem vonzotta többé s leg-

közelebbi emlékei is csak az 1202-ik évre vonatkoznak, azt lehet

sejtenünk, hogy az új körben jól érezte magát. Imre királyt dicséri,

mi az ajkán annyit jelent, hogy kegyesen fogadta s gazdagon

megjutalmazta. A királyné többi spanyol ismersei eltt is kell

elismerésben részesülhetett. Mert az a nagy kiséret, mely a fiatal

arát Magyarországba hozta, nem- ment vissza, hanem a király által

illleg megajándékoztatván, állandóan letelepedett. « Simon gróf

és testvére Mihály nemzetsége pedig, kiket Martinsdorferek-nek

hívnak, — Kézai Simon szavai szerint — harmadik Béla király fia

Imre király idejében Costantia királynéval, az aragoniai király leá-

nyával, ki Imre király felesége vala, jött bé Magyarországba, magok-

kal becsületes vitézeket és idegen díszes kíséretet hozván. . . Kiknek

nemes voltukat tapasztalván Imre király, örömmel fogadá ket s

széles és b hbéri jószágokkal adományozá meg Magyarország

külömböz részeiben. »*) Ha tehát Vidal a díszes kísérethez tarto-

zott, nem lehetetlen, hogy a neki jutott ajándékban is voltak fek-

*) Kézai, Appendix I. 16. §. Ford. Szabó K. — Megjegyzend, hogy

a többi krónikák ezen betelepülést tévesen teszik Imre öcscsónek, II. An-

drásnak idejébe, kinek második feleségót, Courtenayi Jolántát (1215— 123-2)

campaniai spanyolnak tekintik.
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5

bségek. Egy ilyen adományról, melyet késbb egy fúri hölgytl

kapott Toulouse vidékén, maga is beszél. Következtetésünkre dalai-

ban nem találunk bizonyítékot, a mi azonban nem zárja ki való-

színségét, ha meggondoljak, hogy a költ irodalmi hagyatéka

csak töredékes maradványa mindannak, a mi egész életében érzé-

keny lantján megszületett. Egyetlen magyar vonatkozású dalát a

záradék szerint költi izenetnek is felhasználta, melyet Vichen

keresztül az új királyné testvérének, DL Péter aragoni királynak

küld, hogy a távolból jóra fordult sorsáról tudósítsa. Talán a dal

ezen rendeltetésével szorosan összefügg az a nagy szerencse is,

hogy írásba foglaltatott és a többi magyarországi termék sorsát

kikerülte, s hogy most — hosszú hatszáz év után — itt Magyar-

országon újra élvezhetjük.

m.

Peire Vidal megmaradt dalait igen sok régi gyjtemény rzi,

s, mi kiadójuk szerint annak volna világos jele, hogy az költé-

szetét csakugyan annyira becsülték és olvasták, mint a hogy a

XÜI. századi életrajz is állítja. Szóban forgó dalát szintén több,

számszerint 10 külön másolatban birjuk. Megvan a vaticani 5232.

«zámú A. codexben; továbbá a párisi 7226. számú C. gazdag gyj-
teményben, mely 3 kivételével a költ minden dalát tartalmazza

;

a modenai 1 52. sz. D. codexben a 37—48. sor 1 254-ki másolat-

ban; a párisi 7698. sz. E.; a vaticani 3207. sz. HL; a párisi 7225.

sz. L. codexben a költ miniatr képével ; a párisi (suppl. franc?.)

2032. elbb vaticani 3204. sz. M. codexben, mely az elbbinek

másolata, a költ sokkal gazdagabban kiállított arczképével ; a

párisi (suppl. franc?.) 2033. sz. O. codexben a költ lovas képével

;

a római Riccardi-könyvtár 2909. sz. Q. és a párisi (La Valliére) 14.

elbb 2701. sz. R. codexében. Ezek közül Bartsch a C, D, E, L, M,

O, R, tehát a modenai és az összes párisi codexek följegyzéseit ösz-

szehasonlította s a költ többi dalaival a 4. szám alatt következ

szövegezésben adta ki

:

Ben viu a gran dolor per ma vida gaudir

qui pert son bon senhor, m'en anei en Ongria

qu'eu perdei lo melhor al bon rei nAimeric,

qu'anc mortz pogues aucir. on trobei bon abric, io

e quar non posc morir s et aurám ses cor tric

ni és dreitz qu'om s'aucia, servidor et amic.
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Et aurai gran honor,

si m'a per servidor,

qu'eu poso far sa lauzor u
per tot lo mon auzir

e son pretz enantir

mais d'autr'om qu'el mon sia.

e quar me saup chauzir

ni m'ac bela pária, so

meins en pretz maint croi ric

manent ab cor mendio

:

e diran qu'eu o dic

del filh de Lodoio.

Pauc pretz emperador u
escas ni raubador

ni rei galiador,

qui vol deu escarnir

ni bob baroa aunir

per falsa maistria: 30

mas al derrier sospir

jan ol valra feunia

plus que fetz don Enric,

quan camjava nessic

el bon Bichart aucic ss

e deu qne n'envanzic.

Reis non ama valor

qui vol ereire trachor

ni ser lauzenjador

escoutar ni auzir, 40

quar ser fan joi delir

e baisson cortezia

e ponbon en trair

lor senhor causcun dia:

qu'Alexanders moric 45

per sos sers qu'enriquic,

el rei Daire feric

de mórt cel qu'el noiric.

Per qu'eu no volh rieor

mas de joi e d'amor, i

quar ben tenh a folor

qui trop vol requerir

so don no pot jauzir.

qu'eu no volh manentáa

don tota gens m'azir 1

nim diga vilania,

mas am leis quem traic

cel' ora qu'eu la vio,

e pos tan m'abelio,

mos cor8 no s en partié. <

Que roza de pascor

sembla de sa color

e lis de sa blanoor:

e quan la volc bastir

deus, mes i son albir, «

qu'en ren als no l'avia.

en leis volc revenir

amors e diudaria:

qu'us esgartz me feric,

don anc pois nom gario: 7

mas garram, quan que tric,

o jve o antic.

Cbanso, vai t'en part Vio

al gran de bon espic

e di li que nos tric 1

de far tot lo mon ric.

Álaman, trop vos dic

vilan, felon, enic,

qu'anc de vos nos jauzic

quius amet nius servio. a

Bartsch a költemény két els versszakát és a szerelemrl

szóló hatodikat fordítja le szemelvényképen — szöveg-kihagyá-

sokkal és a tartalom gyakori összevonásával. Úgy hiszszük, a jelen

alkalommal legméltóbban áldozunk a bennünket megtisztel híres

troubadour emlékének, ha szerzeményét, melynek ódon nyelvét

ma már nem beszéli senki és a tudósok közt sem ismerik sokan,
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magyar ember által tolmácsoltatjuk, Herzl Mór dr. urat értjük, ki

az eredeti szöveget számunkra ígyen tolmácsolta

:

•Nagy búban ól, a ki jó urát elvesztette; én is a legjobbat

vesztettem él azok közül, kiket a halál elragadhatott. 1
) És mivel én

meghalni nem tudok, és mivel éltemnek erszakos végét vetni nem
szabad: napjaimat élvezni Magyarországba tértem a jó Imre

királyhoz, a hol jó menedéket találtam 8 neki álnok szív nélkül

szolgája és barátja leszek.

«Nagy becsületére fog válni, ha szolgájának megtart, mert az

dicséretét az egész föld kerekségén megzendíthetem és az hír-

nevét jobban terjeszthetem, mint bárki más az egész világon. És

mivel engemet választott 8 hozzám nyájas indulattal viseltetik,

megvetem a semmirevaló gazdagokat az nyomorú szívükkel :
—

s azt mondják majd, hogy Lajos fiáról beszélek.8
)

•Kevésre becsülök egy fukar, haramia császárt, meg egy

álnok királyt is, ki az Istent gúnyolni, báróit pedig htlen uralko-

dással megbecstelenítei akarja : de az utolsó fohászkodás alkalmá-

val épen nem használ majd többet a gazság, mint Henriknek

használt,8
) ki midn eszét vesztette, a jó Richárdot megkínzatta és

az Istent is megostromolta.

•Egyáltalán nem szeretem azt az erényes embert, ki a hit-

szegknek hisz, az árulkodó szolgákra hallgat és ket hallani is

kívánja, mert a szolgák megrontják az örömet, lealjaeítják az

udvarképességet s urokat elárulják minden nap : Sándort azok a

szolgák ölték meg, kiket meggazdagított, s Dárius királyt az ölte

meg, a kit eltartott.

• Azért nem kívánok semmi gazdagságot, hanem örömet és

szerelmet, mert bolondságnak tartom, ha valaki nagyon vágyódik

az után, a minek örülni nem tud. Tehát nekem a gazdagság nem
kell, miatta gylölnének az emberek s aljasságot mondanának sze-

membe, — sokkal inkább szeretem én azt (t), a ki engem ht-
lenül csal azon óra óta, midn megláttam, és a ki nekem annyira

megtetszett, hogy tle elszakadni nem tudok.

• Szíve a tavaszi rózsáé, fehérsége a liliomé ; midn az r t

*) II. Alfons aragoniai király, Constanze apja.

a
) VII. Lajos franczia király fiáról, a gylölt Fülöp Ágostról.

3
) VI. Henrik német császár, ki a troubadourok büszkeségét, Orosz-

lánszív Richárdot egy ideig fogva tartotta.
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megteremtette, jobban megerltette magát, mint bárki mással.

Benne a szerelmet és a szerelmi kéjt akarta újra életre hozni. Egy
tekintete megsebzett, a mibl azóta nem gyógyultam ki ; de nem
is fogok kigyógyulni sem most, sem ezután.

• Dalom, szállj Vic felé, 1
) magvához egy jókaiásznak 8

) és

mondjad meg neki, hogy ne késsék az egész világot gazdagítani.

«Németek t én titeket rossznak és gonosznak nevezlek, mert

senkire sem hoztatok még [örömet, ha ki szeretett, avagy szolgált

benneteket.*

Midn a proven^al költészet tudós búvárai a troubadourok

azon nagy hibájával foglalkoznak, hogy a költi mvek legels és

legáltalánosabb törvényét, az egységet, gyakran megvetik, szóba

hoznak egy külön, de semmi létjoggal sem biró mfajt, melyet sir-

ventes-cansonnak neveznek. Mint neve is mutatja, itt az általá-

nos politikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozó sirventes és az

egyéni érzéseket tárgyaló canson van összezavarva. Példákat ren-

desen Peire Vidaltól kölcsönöznek, ki a költi összevisszaságoknak

nemcsak élményeiben, de az énekszerzésben is mestere volt. A leg-

lágyabb szerelmi ömlengésbl gyakran áttér a mórok üldöztetésére,

vagy megfordítva a leghevesebb politizálásba belevegyíti az imá-

dott hölgy felmarasztalását.

Ugyanilyen merész tárgyhalmazást láttunk a tolmácsolt költe-

ményben is. Csakhogy ez a eirventes-cansonok ama legjobbjai

közül való, melyekben a merész csapongás a képzettársítás lánczo-

lata szerint történik. A kezdet Imre király udvarában, a spanyol

grandok és a fiatal királyasszony eltt igen alkalomszer és ügyes

volt. A költ magát bemutatja s múltja érintésével pedzi, hogy a

spanyolokhoz már fzi némi kötelék a néhai II. Alfons révén. Ezzel

a fiatal magyar király figyelmét is fölhívja, mieltt szolgálatkész-

ségét szóba hozná. A továbbiakban a gazdagok és szegények fél-

szegségei ellen intézett sirventes következik, mely a költ ajánla-

tának tisztességes voltát van hivatva bizonyítani. Az anyagi tárgy-

ról igen ügyes fordulattal az érzelmek világába visz. Midn a sok

bajthozó gazdagságról beszél, felhozza az ö szíve kincsét is, melyért

sokat szenved. Hogy ki a szerelmi canson tárgya, nem jelzi.

A puszta név említése tudásunkon még nem segítene, mert a trou-

J
) Fels Catalonia városa a Pyreuái hegyek alatt.

2
) II. Péter, aragoni II. Alfons hs utóda, Imre király tógora, a trou-

badourok pártfogója.
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badourok lovagiasságból mindig álnevet használtak. Sokkal jelen-

tsebb az, hogy az ének keletkezési helyét tudjuk, mert a trou-

badourok, különösen ha bensbb és általán ismert viszonyuk

nem volt, rendesen azt a hölgyet « szerették*, a kit hallgatóságuk-

ból megtisztelni akartak. Érthette tehát a költ érzékeny szavait

bárkire, de abban bizonyosak lehetünk, hogy az ilynem csácsogá-

gásokat ismer spanyolok a magyar királynak hozott kincsre értet-

ték, és hogy a rózsához és liliomhoz hasonlított ara is megtisztelve

érezte magát.

A költemény két utolsó versszaka a tulajdonképeni tárgytól

független ajánlást és záradékot képviseli, mely a troubadour-dalhoz

akkor szokott hozzáfüggesztetni, ha az valaki számára leíratott,

vagy ha a jongleur azon utasítással menesztetett, hogy valakinek

énekelje el. A jelen költemény II. Alfons utódjának, a megéne-

kelt magyar királyné testvérének küldetik, a mi valóban úgy is

történhetett. A záradékul kiöntött németgyülölet végokát nem elég

VI. Henrik sokszor kifogásolt magaviseletében keresnünk. Úgy
látszik, hogy az ilyen odadobott megjegyzésekben költnk inkább

csak a rettegett nyelv éles voltát fitogtatta. Ez a hang nála külön-

ben nem új, mert már 1194-ben is így énekelt a monferrati ud-

varban : oÉd a németet gorombának é,3 aljasnak tartom, és ha
közülök valamelyik udvarias akar lenni, az embert szinte bosz-

Bzantja vele; az beszédjök olyan, mint a kutyaugatás ».*)

A híres vendég távozásának idejére és okára vonatkozó ada-

taink nincsenek. Midn II. Bonifácz 1 202-ben keresztes hadjáratra

készült, már a monferrati udvarban találjuk. Egy dala bizonyítja

ezt, mely a szent ügy érdekében fegyverkezésre buzdít. Ezen alka-

lommal már gáncsolólag említi a «jó kalász magvát », mivel szol-

gáinak sok hatalmat enged, kik aztán rútul visszaélnek vele.

E nyilatkozatból az tnik ki, hogy megelzleg Aragóniában járt.

Lehet, hogy egyenesen Magyarországból ment oda hírt vinni II.

Péternek messzire szakadt húga sorsáról. A rossz fogadtatás alig

maraszthatta soká, a mi aztán annyit is jelent, hogy Magyarország-

ból való távozása nem esik messze a fönti vers szerzési idejétl,

1202-tl.

Yidal Bonifácz hadjáratában személyesen nem vett részt,

hanem fölszedte sátorfáját b újra nyugatnak indult. Elször való-

*) Bartsch, Peire Vidal's Lieder. 41. sz. dal 2. vsz.

Digitized byGoogle



520 SEBE8TYÉN GYULA.

szinleg az Aragóniával szomszédos Leonba ment, mert azon köl-

teményében, melyet késbb Máltában új pártfogójánál, Henrik

grófnál 1205 körül szerzett, a leoni IX. Alfons bkezségét ma-

gasztalja. Máltából szülföldjére, Toulouse vidékére rándult, hol

ama föntebb is említett úri hölgyre akad, ki rengeteg birtokaiból

fejedelmileg megjutalmazta. Ezzel aztán hosszas vándorlásainak

vége szakad. Van egy versenydala (tencone), melyben Blacatz gróf

több gyöngéi között szemére lobbantja, hogy a ki vénségére még
szerelmeskedik is, annak jobb lett volna világra sem születnie. Az

immár ids lantos, barátja illetlen megjegyzéseire azt feleli, hogy

, a ki minden dologban ügyes és jártas, szerelmét most a legneme-

sebb nre áldozza, kitl jutalmat és köszönetet vár. Szerinte nem
az a szerelem, ha ma kérünk, holnap meg lohadunk ; a maga
részérl — éles ellentétben fiatalkori elveivel — szívesen szolgál

sokáig valamely nemes kegyért. — Biz' e védelembl is csak az

tnik ki, hogy már agg-lant lehetett kigyelme.

Halála évét feledés fedi. Mivel azonban költészetének utolsó

korszaka oly annyira politikai természet volt, hogy minden jelen-

tsebb eseményre visszhangot adott: azt kell következtetnünk,

hogy a mely késbbi eseményekrl nincs nála emlékezés, azokat a

költ már nem érte meg. Ezzel szemben a gyjtemények hiányos

voltára utalnunk nem szabad, mert némelyike a soknál is többet

ad, midn olyan költeményeket akar tévesen Vidalnak tulajdoní-

tani, melyeket ez csak száz esztends korában írhatott volna meg.

Míg ellenben egyetlen sora sincs, melyben a hazáját pusztító albin-

gensi háborúra találhatnánk vonatkozásokat; nem említi Boni-

fácz halálát; nem tud a nagy mureti ütközetrl, melyben arago-

niai Péter elesett ; nem tud az utánna következ I. Jakab király-

ságáról, a ki pedig igen áldozatkész pártfogója volt a troubadourok

hanyatló költészetének. Mindezt egybevetve, habozás nélkül aláír-

hatjuk Bartsch azon következtetését, hogy a halál sokat szenve-

dett, de minden ízében regényes életének 1208 és 1210 között sza-

kította végét.

A troubadourok a modern világ legels mköltöi voltak. Az
akkori mvelt társadalom nevelte ket ; de tulajdonképeni fenn-

tartóik ama hatalmas pártfogók voltak, kiket ma az egyetemes

irodalomtörténet megillet kegyelettel ünnepel. Imre király neve

az ünnepelteké közt szerepel. Az egy Peire Vidal megvendégelésé-

vel nem szerzett ugyan általános érdemet ; de e kevéssel igen szép
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bizonyságát adta, hogy földrajzi helyzetünknek, nem pedig mvelt-

ségünknek kell tulajdonítani, hogy a troubadourok üdvös befolyása

irodalmunkban elmaradt s hogy történetünk az ilyen megtisztel

adatokban szegény.
Sebestyén Gyula.

SZT. ÁGOSTON DICSÉNEKE A MENNYORSZÁGRÓL.

Névtelenül fenmaradt költemények szerzjét valamely isme-

retes egyéniség költben sejdíteni, épen nem ritka ténye az iro-

dalomtörténetnek. Jelen esetünkben is ezen «incerti nominis

auctor* alatt, jobbadán bens okokra támaszkodva, nem cseké-

lyebb írót gyanítanak a mbírálók, mint a Kr. u. negyedik század

egyházatyáinak koryphaeusát — magát Szt. Ágostont

!

Hiszen költeményünk legapróbb ízében is félreismerhetet-

lenül visszatükrözteti mindamaz ezerféle, oly megfoghatatlanul

ellentétes lelki és írói sajátságokat, a melyek Szt. Ágoston láng-

eszét rengeteg számú irataiban kalleidoskopi egyvelegben csillog-

tatják. Rávall az a hév, melynek szenvedélyes lüktetését minden

sorából kiérezhetjük. Kézen fekv, hogy a költ egy és ugyanaz

a cConfessiones* szerzjével. Egyéniségét e mben Szt. Ágoston

oly maradandó vonásokkal örökítette meg, mint talán Byront és

Goethét kivéve senki más. Leplezetlenül feltárta kora s az utókor

eltt mindazon viharait az indulatoknak, melyek szívét addig-

addig dúlták, mígnem a róm. katholikus egyház kebelében— kéte-

lyei és tévelygései szüntóvel — fel nem találta az oltalmazó, meg-

nyugtató révet.

Költeményünk hymnusszerü fellengzéssel mindazon eszmék

magváért buzog, melyek köri góczpontként csoportosul a «De ci-

vítate Dei» huszonkét könyvének temérdek gondolatanyaga. Akár-

csak az idézett mü 5-ik könyvében gyönyörködnénk a «civitás,

patria eeterna* tökélyes boldogságának föllengz leírásaiban ! Bár

dogmatikus alapon áll, az « isteni államot* bátran az merész

képzelme alkotásának is tekinthetjük, érezzük, hogy t egyéni lé-

nyének mivolta serkentette az ily földöntúli ideális mennyország

állapotával való foglalkozásra.

Megengedjük ugyan, hogy Szt. Ágoston mindenha tisztelet-

PhilologUi Közlöny. XV. 5. 6. 34
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tel hódol azon serényeknek, melyek a Camillusok, Cincinnatusok

és Fabriciusok jellemét aczélozták, továbbá azt is, hogy — némi

megszorításokkal — a római birodalom nagygyáfejldésében szin-

tén az isteni elrelátás bölcseségét magasztalja: mindazáltal a

korabeli római élet, a fajtalanság fertjébe keveredett erkölcseivel,

kizárólag a földi jólét elmozdítására irányult intézményeivel, az

magasröpt rajongásainak merben visszáját nyújtotta.

Az afrikai izzó égalj — Tagaste — szülötte lévén, sem ifjú-

korában mint duhaj hajlamú manichaeus, sem megtérésével, mint

a legszüziesebb érzelm asceta, vérmérsékletét egy perezre sem

tagadta meg. Legalább képzelmével kellett kéjelgenie egy — spi-

ritualistikus — mennyországban ! Villemain is (Tableau de Félo-

quence chrétienne au IV.-e siécle) csak a körülményekre vezeti

vissza egyéni fejldésót : «C'est la maladie des hommes de génié

dans les jours de dócrépitude sociale quand il n'ya plus ni

liberté, ni patrie, ni passión des árts, quand les ámes vulgaires

sönt éteintes par le malheur, ou plongées dans le matérialisme

d'un grossier bienétre : alors ceux qui se dótachent de cetté tourbe

rampante aspirent vers un autre monde.*

Innen van fellengz ékesszólása, midn lépten nyomon arra

tanít, hogy az emberiség rendeltetése a tündökl Ige, a fényes

Igazság földöntúli szemlélhetése : «misitque nobis Verbum suum,

quod est eius unicus filius, quo pro nobis in adsumpta carne nato,

atque passo, quanti Deus hominem penderet, nosceremus, atque

illó sacrificio singulari a peccatis omnibus mundaremur, eiusque

8piritu in cordibus nostris dilectione diffusa omnibusque difficul-

tatibus 8uperatis in aeternam requiem et contemplationis eius inef-

fabilem dulcedinem veniremus . . . .» (De civ. Dei VII. 31.)

Ezen eszmébl fakad költeményünk alaphangulata, ezzel

kezddik s ide tér vissza befejezésül ! A legels sornak : « Ad pe-

rennis vitás fontem mens sitivit arida», a végs két sor: «Nec

quietem post procinctum deneges emerito, Teque merear potiri

sine fine praemio», a legösszhangzóbb berekesztése ! Azonos esz-

mék hatásos oo{i^Xox^-ja

!

Aki pedig küls valószínség érvei után kutat, annak ilyes is

fog akadni. Tény, hogy ifjonta, mint a rhetorica lángbuzgalmú

tanára Carthagóban tanítványaival egyetemben verseléssel, hogy

ne mondjuk a költészettel is megpróbálkozék. St mi több, egy

tragédiái pályadijat is nyert Vindicianus proconsul kezeibl. To-
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svábbá tDe animat czímen fenmaradt vagy 50 rettenten döczögs

hexametere. Ezek technikai fogyatékossága pedig, mint alább —
hol költeményünk alaki oldalát fejtegetjük — ki fog tnni, szintén

-csak a bizonyítékok számát gyarapítja. Különben amily sivárnak

mutatkozik is verseiben, oly mély költi érzület hatja át hely-

lyel-közzel prózai mveit. Teuffel is találó jellemzéssel említi fel

róla: «Die Begabung des Dichters mit der des Philosophen, das

Pathos des Bhetors mit der Silbenstecherei des Grammatikers*.

(Röm. Littgesch. 1044. 1.).

Valamint tartalmilag az egyházi költészetnek inkább már
középkori eszmeáramlatába játszó termékével állunk szemben, úgy
alakilag is szembeötl példáját leljük a már akkortájt lábra ka-

pott *) hangsúlyos — voltaképen szótagszámláló — verselésnek.

Jellemz, hogy a legels rímeket jobbadán antik versszakok

diszítjeként találjuk az egyházi költészetben. így rímelteti Poitiers

püspöke, Szt. Hilarius, az Epiphaniát, pünkösdöt stb. zeng hatal-

mas hymnusaiban a dimeter iambicust

:

Jesus refulsit ommuni,

Pius redemptor gentium.

Totum genus fidelium

Landes celebret dramatum.

Szt. Damasus pápa hymnusában : De sancta Agatha, a tri-

me er dactylicus hypercatalecticus cseng össze rímekkel elegy

4iS8zonanszokban

:

Martyris ecce dies Ayaihae

Virginis emicat euámiae,

Qua sibi Chrifltus eam sociat

Et diadema duplex coronat.

De ugyan tisztán antik rímtelen versszakokat is alkalmaz.

Hasonlólag tény, hogy számos egyházi lyrikus, így a hangsúlyos

vagyis szótagszámláló versmérték iránt legkiválóbb érzéket tanú-

sító Adam de Saint-Victor is, alkalmazta — bár csupán melles-

leg — a quantitativ mértékeket.

*) L. Félix Clement (Carmina e poetis Christianis excerpta) : «Ce ne

fut qu'au bout d'un oertaiu laps de temps que l'on sentait la nócéssité

d'adopter des formes poétiques plus populaires et plus convénables á leur

objet. Une poésie rimée et fondée sur la numération des syllabes, remplace

la quantité minutieuse et la prosodie compliquée des anoieus.n (Pré-

face XIV.)
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Maga Szi Ágoston mestere, a milanói Szt. Ambrosius is,,

kinek hymnusai minden alaki pallérozatlanságuk mellett is, emel'

kedett, sÖt magasztos hangulatuk folytán maiglan is példátlan nép-

szerségnek örvendnek, rimelteti dimeter iambicusait

:

Veni redemptor gentium,

Ostende partum Virginis.

Miretur omne saectdum,

Talis deoet partue Deum.

Visszatérve költeményünkhöz, ez szerkezetileg három-három

sorból álló szakokra oszlik, egyez — ha úgy tetszik — ráüt rí-

mekkel. Mértéke a apolitikus », mely szótagszám szerint az antik

tetrameter trochaicus catalecticusnak felelne meg.

Fordításomban igyekvém az eredetinek sajátos hamisítatlan

pongyolaságát — Szt. Ágoston különben prózájában sem embere

a formának — minden darabosságával együtt átültetni. Tökélylyel

kicsiszolt technikát, hogy ne mondjam «kínrimeket» alkalmazva

úgy járnék, mint olyan metsz, ki elég helytelenül aprólékosságig

kipontozott karczolatot készítne valamely kezdetleges festmény

durva ecsetvonásairól.

Szt. Ágoston rímei azonban messze fölülmúlják pl. a mi
Tinódynk állhatatos vala-valázását. Yaló ugyan, hogy a hármas

rím nála gyakorta egyazon nemben, esetben és számban álló név-

szóból (pl. arida— anima— patria), avagy hasonképen alaktanilag

egyez igékbl (pl. nectitur — sternitur — cernitur) stb. stb. áll^

mindazáltal fölleljük nála már a változatos rímek kellemes össze-

csengése felé való törekvést is. Pl.: capiunt — casibusiuvenibus

;

vagy concrepat — organa (nom. plur.) — praeconia (acc. plur.).

Eímei jobbadán így is alig egyebek jóhiszem asszonanszoknál.

Nem ritka eset, hogy a politikus els és második ütemét bel-

limmel fzi szorosabbá. Pl. Abest limuB — deest fiinus . . . ., vagy

Quam amisit, dum deliquit stb.

Nyelvtani különlegességül felötl az infinitivusnak fnévi

alanyul vagy tárgyul való használata, a mi határozott grsecismus.

Pl. : transire transiit = tó rcapép/softat rcapsXTjXoftsv ; vagy : Hinc

tenent esse = o$ev áffoXa^pávooot tó etvat.

Ezen bevezet tájékoztatás után bátorkodom fordításomat a

vallásos költészet emez örökbecs ereklyéje iránt érdekldknek
bemutatni.
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örök álét üde oseppit atzu szivünk szomjazza,

Testi békónk hogy lehull még, fulladozók vigasza.

Küzd, ví, harczol sok hontalan : fenn mennyekben a haza

!

Míg gonoszság s viszontagság átka lelkünk
1

terheli,

Mert vétkezett, kárba veszett, üdvösségünk bvöli.

Jelen nyomor letnt éden hö vágyit csak növeli.

Ki nem eped megláthatni mer béke gyönyörét?

Ott, hol épült száz palota drága réteg gyöngy fölé,

13 arany borit tett-tornyot töltve termek dús ölét!

Vakolatai drága ékk szine-java vétetik

;

Sáraranynyal *) kristályképen város ntja fedetik

;

Nincs ott szemét, nem lelsz penészt, mocsok ott nem tretik t

Csikorgó tél, perzsel dél náluk senkit sem ijeszt

:

Rózsa fakad, rügye dagad, rök tavasz földje ez,

Liljom csillog, sáfrány villog, légben balzsam permetez

!

Mez zöldül, vetés zsendül, mézzel pezseg a patak

;

Finom kencs szerte párol? s árad kéjes illata.

Ágon-gallyon folyton virul gyümölosözés évada.

Hold nem váltja toltit-fogytát, nap vagy csillag nincs egén:

Boldog állami Báránytul8
) nyer fogyhatatlan tünde fényt,

S éjtezakának hire sincsen, örök nappaluk levén.

Vértanút meg dicssugárzat egy-egy napként vesz körül:

Diadalmi ujjongáson kölcsönösen mind örül;

Ellenfelük vallott szégyent, s az igaz ügy sikerült!

Minden szennytül tisztultaknál nem lázong a vér heve:

Átszellemült testiségük szz észszel forrt együvé,

S tiszta bekkel ihletett lény hihágást el nem követ!

Porlandókbul kivetkzvén megújhodik léteitik;

Szent Igazság ttikrözete szemttil-szembe van velük.

Él kútf fel-felbuzgó édes nedvit ízlelik.

Innen van, hogy állapotuk folyton egy és ugyanaz,

Fenkölt, vidor örömük' nem zavarja bn hajlama.

Mindig épek, kórtul mentek, ifjonta nem agganak.

Azért birnak örök létet, mert elmúlt, mi mulandó,

Friss erben dúslakodnak, hisz lehullt, mi hullandó.

Halhatatlanság hatalma nem tr semmi halandót!

l
) V. ö. Apocal. XXT. v. 21.: »Et piatea civitatis aurum mundum,

tanquam vitrum perlucidumn.
*) T. i. a Megváltótól (agnus Dei).
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Mindentadó tudói közt van-e mit nem tudhatnak ?

Még a keblek titkába is mindenüvé behatnak

!

Egyet akar, egyet kerül kiki s egyben fáradnak.

Érdem szerént noha más-más díj járna az egyesnek:

Am szeretet viszi arra, hogy szépen megegyeznek,

S minden egyed sajátjául tekinthet közkincseket.

Hol a Test*) van, teljes joggal gyülekeznek a sasok.

Angyalokkal társalogni szent lelkknek vigaszok,

S mindkét haza polgára csak egy kenyérbl falatoz.

Oly mohók, mint elégültek, mert mijök van, megteszi.

Jóllakva nem undorodnak, de egyik sem éhezik

:

Vágygyal esznek mindig 8 viszont étkük vágyat kelt nekik.

Újdonatúj dallamokat tetszets hang zengedez ;

Magasztaló kürt harsan fel, bvölve a füleket,

Mint gyztesek királyukért hoznak hálaéneket.

Fejedelmünk* szinrül színre láthatják a boldogok,

Hol fenséges trónja körül világtengely megforog:

Nap meg a hold s bolygóikkal mind a kerek csillagok.

Christus, hsök pálmadija, országodba vezess be;

Vitézedként voltam hisz én soká harczra övezve:

Üdvezültek ajándokát juttasd nekem örökbe

!

Szakadatlan küzdelmekben tégy próbára engemet,

De majd ádáz tusa után megnyugodnom engedd meg:
Hogy jutalmul Téged bírva mindörökre örvendjek I

Dr. Bementi Ede.

*) Ev. sec. Math. XXIV. v. 28.: «Ubicunque fuerit corptis, illic con-

gregabantur et aqnilse.i Hogy Szt. Ágoston a szöveg voltaképi értelmét,

mely az eredeti görögbl is világosan kitnik, ily alaposan félreértette,,

annak talán megvan szintén a maga oka-foka. ugyanis a görög nyelv

dolgában meglehetsen járatlan volt, — a mit már diákkorában is meg-

sinylett — s innen van, hogy az exegesis sohasem tartozott ers oldalai

közé. K. iMoS. : «o7rou 8'sov 9j to atoiia, ixií auva^^aovTat o\ áetoíi inkább dög

köré gyüleml kányákról vett hasonlat, melyet az exegeták Jeruzsálemnek

a rómaiak (symbolice — aquilse, zetoí) által foganatosított megbüntetésére

vonatkoztatnak.
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Köztudomású dolog, hogy midn Bessenyei György Bécsbl az

1784. évben pusztakovácsii kis birtokára költözött, osak a nagy világnak,

a közéletben való szereplésnek mondott búcsúszót, s nem egyszersmind

a nemzeti irodalom mvelésének is. Erre lelki szükségletté vált haj-

lama mellett két körülmény is utalta: egyik kietlen magánya, elhagya-

tottsága, melyre alig találhatott volna jobb enyhítt, másik pedig,

hogy mint a felvilágosodás és nemzeti ügy felszegdött apostola hivatá-

sát korántsem látta még befejezettnek. Ugyanazért a mint kisded gazda-

ságának gondjai és olykor emésztvé vált lelki harczai engedték, írt

ezután is sokat és sokfélét. Minden erejét, figyelmét emberiség- és nem*

zetboldogító kedvencz eszméinek ápolására, feldolgozására fordítá, s

legkedvesebb foglalkozása, legfbb czélja ez eszméknek egyes munkákba
elhelyezése s a jöv nemzedék számára ily módon biztosítása lett.

Egész sereg kiadatlan, philosophiai, politikai, történeti munkája

maradt fenn prózában és versben, többé-kevésbbó tanító iránynyal, melye-

ket azután, hogy annál könnyebben megtalálhasson és felhasználhasson

egy hálásabb utókor, idrl idre biztos és nyilvános helyeken, köz-

könyvtárakban igyekezett elhelyezni. Különösen a sárospataki fiskola

volt az, melynek mint egykori, hálás növendéke kézirataiból igen szíve-

sen és sokat juttatott.

így 1803 augusztus 14-én is egy saját mvét tartalmazó kis cso-

maggal örvendeztette meg a •nemes Oollegium professor Urait*. Alkal-

milag ugyanis beküldtte nekik a *A társaságnak eredete és országlása*

czím prózai dolgozatát, a hozzá mellékelt levélben emígy kérve ket

:

chelyheztessék ott a Collegium könyvesházában, hadd lássák az utánunk

következ maradékok, hogy volt a Kegyelmetek tudós Társaságának oly

mívelt fia, ki iránta elkövetett atyai gondoskodásukat haláláig hálálni

tudja*.

E munkával akarok jelen alkalommal röviden foglalkozni és pedig

két okból. Egyik ok az, hogy irodalomtörténetünk mindezideig csak ne-

vérl ismerte. Egyetlen, pataki példánya, mely szerznek nem eredeti

kézírása, de hitelesített másolat,*) még a 30—40- es évek idején kivétet-

vén az iskolai könyvtárból, egész 1877-ig lappangott, veszendben volt.

Ekkor találta meg Szinyei Gerzson egy pataki család lomtárában,

megmentve így a biztos enyészettl. Toldy Ferencz tehát nem látta s

nem is olvashatta ; csupán egy régebbi könyvtári katalógus nyomán
emlékezik róla. Ezt teszi az nyomán Závodszky Károly is, de bizton

*) Szinyei Gerzson úr szíves tudósítása szerint.
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azért, hogy valami újat is mondjon, ama fentebb megczáfolt megjegyzést

koczkáetatjá, hogy a pataki példány < eredeti kézirat*. Ujabban Beöthy

Zsoltnak, Bessenyei legalaposabb ismerjének módjában volt már meg-

ismerni, de mint tárgyához kevésbbé tartozó tisztán tudományos m-
nek Szép prózája Il-ik kötetében is csupán czímét említi meg.

Értekezésemnek másik indoka, hogy a múlt nyáron véletlenül

a szóban lev mnek egy igen szép, majdnem egykorú másolatára akad-

tam, melyet midn most a múzeumnak adtam, nem tehetem, hogy fel

ne hívjam rá a megérdemlett figyelmet. Hajdu-Böszörményben, édes

atyám, Szeremlei József könyvtárában leltem, kire b. e. nagyatyám

Szeremlei Császár Mihály mezkeresztesi, majd geleji ref. lelkész bir-

tokából szállott, ki egyszersmind a másolat készítje is. 1826-ban,

kevéssel pataki fiskolai alkönyvtárnoksága után Mez-Keresztesen írta

és oly gondos lelkiismeretességgel, mely a Bessenyei kéziratok között

olvashatóságra, könny áttekintésre szinte páratlanná teszi. Egyidej-

leg lemásolta ugyancsak Bessenyeinek Bihari remetéjét, Szombathy

Jánoshoz intézett már ismert levelét, nem külömben a •Közhasznú

Eemeretek tárá»-ban lev rövid életrajzát. Mindannyit pedig még ez

évben egy negyedrét alakú kötetbe foglaltatta össze.

A társaságnak eredete és országlásának küls terjedelme 61 srn
beírott lapra megy s így körülbell a Bihari remetéével egyenl. Szerz-

nek ilynem munkáiban szokásos eljárása szerint megczímzett fejeze-

tekre van osztva, melyek közül öt nagyobb válik ki, ú. m. : 1. Termé-

szeti szabadság. 2. Atyai vezérlés. Fiúi engedelmesség. 3. Vezérkapitány-

ság. 4. Királyság. 5. Az egyenlségben lev kiUömbségrl. Ez utóbbi kett

még több apróbb részre is oszlik.

Mint már a fejezet czímei is engedik némileg sejtetni, e munka
tartalma politikai, philosophiai irányú. Nem is más valóban, mint a

politikus Bessenyei eszméinek rendszeres összeállítása, szakszer fel-

dolgozása. 1802-ben írta, tehát abban az idben, midn egyszersmind

és kiválóan Rómának viselt dolgai ez. nagy történeti mvének megírásán

fáradozott. E körülmény megérteti keletkezését is. A beható történeti

búvárkodások s pedig épen Róma eseménydús, kormányformák tekinte-

tében rendkívül tanulságos történetében ama régen és elszeretettel

táplált politikai eszméire, melyeknek jó részét még Yoltairebl, a fran-

czia encyclopaedistákból merítette és szívta magába, kétségtelenül gazda-

gítólag érielleg hatottak. Könnyen jöhetett azért arra a gondolatra,

hogy e téren szerzett tapasztalásait, tanulságait egy önálló, még pedig

az alkotmányos uralkodást dicsít philosophiai dolgozatban állítsa

össze ; annyival is inkább, mert nem kis mértékben buzdíthatta erre

Magyarországnak egykorú, épen nem alkotmányos állapotja is. Midn
azután az A társaságnak eredete és országlása ily módon létrejött, termé-
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szetee alapjává lett az 1804-ben bevégzett öt könyves politikai regény-

nek, Tarimenes utazásának. Csakugyan tekintve a két m alapeszméjé-

nek, lényegének azonosságát, alig foghatjuk fel másképen, mint egy el-

tanulmányt a Tarimeneshez.

Az egész mvön vörös fonalként végighúzódó feazme tehát az

alkotmányos monarchia dicsítése és apológiája ; oly alakba öntve azon-

ban, mely miatt a munka, czímének megfelelleg csakugyan nem egyéb,

mint az emberi társaság eredete és országlása feletti elmélkedés.

Mindjárt az elsó fejezet-ben, miután elre bocsátotta a természet

rousseaui dicsítését, az embernek szabadságra való születését, hivatását

kezdi fejtegetni, s úgy találja, hogy fejldése menetén kiki önmaga köti

meg magát bizonyos kötelékekkel, jól tudva, hogy ez által természeti

szabadságában csak nyerni fog. így a gyermek minélinkább serdül, a

hálának és emlékezésnek annál ersebb kötelékével fzi magát szüli-

hez. S a mely isteni sugarlás — mondja,— a természetnek eme bels és

ers, szent és megható oontractusát belénk önté, ugyanaz írta ezt a tör-

vényt is, mely a királyi hatalmat létrehozá.

A másodikfejezet-ben Montesquieu nyomán kifejti, hogy a család

szétágazásából, majd házasságokkal egybefzésébl szükaégszerleg fejl-

dött az emberi társaság, a nemzetség és haza ; emebben azután az atyai

vezérlés természetes módon vált kormányzói hatalommá, a fiái engedel-

messég pedig alattvalói hódolattá. Itt megragadja tüstént az alkalmat,

.hogy valamennyi kormányforma közül mint legjobbat a királyságot

anticipálja. A királyok isteni rendeltetését azonban nem veheti komo-

lyan, s jobbnak véli az egész kérdést evén harangozókra bízni, a kik a

másvilági dolgokat a cziuterembl hallgatják, vesszcskével kaparászva

elttük a porban »

.

A harmadikfejezet-ben arra a kérdésre felel, melyik volt az els

uralkodási mód az emberiség kezdetétl fogva. Ügy hiszi, hogy a Vezér-

kapitányság, melyet a primitív társadalom rendfentartás és önvédelem

ezéljából Ádám után mindjárt megalkotott. A nagy katonai hatalommal,

fény- és zajos dicsséggel környezett vezérkapitány, midn egyre több

jogot és teendt vont saját kezébe, megvetette a királyság alapját.

A negyedikfejezet-ben a királyi kormányformát tárgyalja részle-

tesen s meg van róla gyzdve, hogy minden nép eleinte önként,válasz-

totta királyát ; s miután vele kölcsönös jogaik és kötelességeik biztosí-

tása, a törvények megtartása s különösen az ország boldogítása czéljából

természetes alkura, egyezségre lépett, jószántából ruházta fel nagy hata-

lommal. Az a jó uralkodó, a ki a beléje vetett bizalommal vissza nem él

s úgy kormányoz, mint Huszhang, Persiának királya, ki soha sem té-

veszté szem ell, hogy ta nagy királyok földi istenek, kik hatalommal,

böloseséggel, jósággal a közönséges halandókat annyival múlják felül,
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a mennyivel nekik felettek vannak a nagy Istenek. De ezen felemelke-

dett méltóság még sem szolgál nekik arra eszközül, hogy népeik iránt

kemények legyenek. Az egek ritkán dörögnek, a nap mindig világít. Az

istenek egy büntetés után adnak ezer áldást ; ket kell a nagy királyok-

nak követni, minden jót megtévén, valami tlük telhetik*.

Ezután külömbséget tesz törvénykirály és királytörvény között.

Elbbi a törvény szabása szerint uralkodik s országának csak hasznára

lehet, veszélyére nem. Valóságos él törvény, s hogy ilyen legyen, erre

fkép a koronázási eskü kötelezi, mely elég biztosíték akkor is, ha a

királyválasztást idvel örökösödés váltja fel. Épen azért kell, hogy a

koronázási eskü minden népnek féltékenyen rzött kincse legyen. A ki-

rálytörvény oly uralkodási mód, melyben a király teszi a törvényt,

ilyenül nem ismerve el más egyebet, mint a mit a nép akaratján kívül

és felett 8aját Egyedülvalósága akar és teremt. Szüloka az örökösödés,

az ifjú trónörökösök hiúsága, de nagyban elsegíti a királyi kegy által

eltántorított emberek hízelgése is. Magyarországon még nincs ilyen

királytörvény, ámbár nagy hiba, hogy a király nem a nemzet körében él.

A királyság elfajulása a despotismus ; ilyen valójában nem is léte-

zik, a hol nyoma van, ott is csak névleg él. Despot az, a ki parancsol

és nem kérd, kinek országlása szüntelen való erszaktétel élet és vagyon

felett. Az ilyennek kegyetlensége nem hatalmából, de veleszületett termé-

szetébl foly, mert a tapasztalás mutatja, hogy absolut hatalom és az

ország boldogsága szépen összeférhet, s az uralkodásban való szabad

akarat még korántsem egy a kegyetlenséggel. A megtorlás gondolata

legtöbb despotnak megköti a kezét és zsarnok helyett a legalkotmányo-

sabb fejedelemmé teszi. E miatt boldog a török nép úgynevezett despotja

alatt, boldogabb, mint a szabad angol, kit a nemzeti kevélység átka,

súlyos adó és katonaság terhe nyom. Mongolország despotája is, a nagy

mogul igazában érdemes inonarcha, ki az alkotmányos uralkodásban

keresi gyönyörét. Népe boldogságán munkál s annálinkább hajlik hozzá,

minél inkább parancsolhat vele. A khinai császár legfeljebb nagyotmondó,

de annál kevesebbet ér jogokban, czifraságokban gyakorolja korlátlan

hatalmát: holtakat avat szentekké, tartomány- és városneveket változtat

önkényesen, a mandarinokat ávenkinti bnbevallásra kényszeríti: ilyenek

és hasonlók mellett azonban józan törvények szerint tesz és uralkodik.

Mást beszélnek e tekintetben a tudósítások Sziám-ról : oly iszonyatos

dolgokat, hogy valóságukban méltán lehet kételkedni. Itt a király imád

-

tatja magát. Testrz sereg vagy ministeriumkép, jobban mondva a

büntetések osztogatására negyven hóhért tart maga körül. •Nincs él
lélek, test, ki életének folyásában büntetését elkerülhesse. Egész udvara,

rokonai, gyermekei alá vannak vettetve. A ki sokat hallgat, pofáját,

szája végeit füléig hasítják, ellenben a bbeszéd halandónak ajjakaitbe-
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1

varrják. Csekély vétkekért az embernek czombjait csontjáról lenyesik,

karjait tüzes vason sütögetik, fogait kiszedik. A pálczázást prüsszen-

tésért, ásításért osztogatják.* Ily országlás azonban már csak azért sem

képzelhet, mert a legsilányabb pogány nép körében sem trné meg a

természet igazsága. Japptmiában a törvények és hagyományok szerint

országié kubószáma csupán annyiban önkénykedik néha, hogy fembe-

reinek házasságához nem adja beleegyezését. Persia despotái legkevésbbé

érdemlik e nevet. A törvényes határt átlépni nem ezéÍjok és nem is

akarják. Tudják, hogy a kormányzás önkényes munkája, korlátlan jogaik

érvényesítése épen függetlenségüktl, szabad élvezetüktl fosztaná meg
ket, a mire legjobban vágynak. Kambyses példája kivétel s általában

rajok nézve is áll az, mi minden emberre : minél többet tehetnek, annál

kevesebbet tesznek.

A despotismus példáinak hosszas áttekintése után fölveti Bessenyei

a kérdést : tulajdonképen mint is származik az uralkodói teljes hatalom ?

Mikép tarthat kötve egy annyi milliót ? S azt adja válaszul, hogy épen

az okból, «mert ezeknek sokasága számtalan, kiterjedésük végtelen, az

uralkodó pedig egyedül ül hatalmán*. Minél terjedtebb, minél több nép-

bl áll egy birodalom, annál könnyebben szül monarchiát. De míg ebben

kevés a köszönet, annyival többet ér egy egységes nemzet ország sza-

bad monarchiája, mely a mennyiben nép és uralkodó érdekeit szoros

kapcsolatba fzi, mindkettre egyaránt boldogságot áraszt. S míg a nép

is egyfell szívesen hajlik meg a maga alkotta törvény eltt (mely e

monarchiának alapföltétele), a jó királyt másfell «fejedelmi tulajdon-

ságainak* gyakorlásában e törvÓDy távolról sem akadályozza. A törvényre

pedig mindig szükség van, hogy zabolázza az oly «mord kedv* királyt,

ki szabadjára bocsátva, magának is, másoknak is csak vesztére lenne.

A mi az éghajlatnak és egyéb tárgyaknak az uralkodás természetért

és formájára való befolyását illeti, azt mondja, hogy a szabad államok

leginkább a mérsékelt égaljon s mvelt népek körében virágoznak, míg

a fagyos Muszkaország s a forró Afrika ép úgy mint minden tunya,

mveletlen népek, a despotismus nyge alatt nyögnek.

A vallás-nak az emberi társasághoz és uralkodáshoz való viszonyát

tanítójával Voltaire-el egyértelmüleg fogja fel, azt mondva, hogy ta pol-

gári engedelmességnek vallás az alapja*. Különbséget tesz azonban a

vakbuzgósággal és butasággal párosult, meg a szabad szellem és fel-

világosult vallás között. Amaz a despotismust kedveli, emez megöl
ellensége. A pogánysággal szemben határozott elnyt ad a keresztyén-

ségnek, a katholikus vallással szemben Calvin hitének (íme a hitehagyott

Bessenyeinek lelkiismerete szól!). Egyébiránt legtöbb uralkodási forma

minden vallással összefér ; fdolog csupán, hogy az ember legyen türel-

me8 ; a másvilágért ne dúlja fel a jelenvalót s Isten nevében ne legyen

istentelen I
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Az ötödik fejezet-ben, melynek Az egyenlségben lev kiilömbségrl

czímet adta, az emberi társaságban elforduló különbségeket, ellentéte-

ket és megegyezéseket fejtegeti. Mindezek— úgymond— testi és erkölcsi

mivoltunkban gyökereznek, s a világ haladásával — utolsót kivéve —
hovatovább nagyobbakká válnak. Gazdag és szegény, úr és szolga, okos

ób tudatlan, bn és erény, küzd érdem és jutalmazott gonosz, és még
sok annyi más ezer ellentétben, örök zr-zavarban küzdenek egymással;

8 hiába kapkod a világ, hogy egyenlséget teremtsen, mert a baj gyógyít-

hatlan, míg csak emberek intéznek. •Egyenlség annyi külömbségben

csak az, hogy úgy legyen minden a mint van!» Egyenlség oly társa-

ságban, államban, a mely ól, nem is képzelhet, mert az élethez a test-

nek valamennyi külömböz tagja szükséges.

A tudományt és bölcseséget, melyek az emberek közt a legnagyobb

különbségeknek kútfejei, minden társaság lelkének, nélkülözhetlen kellé-

kének hirdeti. Becsüli a tudóst, mert munkája csöndes és szabad, mert

a törvényre és uralkodásra nézve soha nem veszélyes. Ha méltatlanságot

nem tr is magán, s ha tévelyeg is olykor, olyanokat mint a fanatismus

soha nem mvel, st ezt magát is rendesen kiirtja. Elveti e helyen

Rousseau ama tanát, mely szerint oda kell visszatérnünk, honnan ki-

indultunk, azt vitatván, hogy természetes úton jutottunk mveltségünk

mai állásáig.

E kitérés után rátér a tanácsuralom, vagy mint nevezi tanács-

király és a királyi tanács között lev különbségre. Elbbiben nem lát

semmi észszert, mert temérdek rosszal jár és absolutabb hatalmat

kivan, mint bármely despotismus. A tanácsokban az egyéni függetlenség

ritkán érvényesül ; e helyett néhány nagyszájú vezeti a többieket kénye-

kedveként. Példákat idéz a történelembl. Tapasztalás szerint minden

köztársaság elbb-utóbb királysággá is válik, mert csak törvényes és

alkotmányos király alatt lehet a nép boldog, kirl elmondhatja Liviussal

(Trajánról): «Csak azért van fejedelmünk, hogy Urunk ne légyen ». Az

ilyen király oldalához királyi tanácsot, ministeriumot óhajt, melylyel az

megoszthassa országlása terhét. Kárhoztatást érdemelnek szerinte azok

a fejedelmek, kik azért vesznek maguk mellé tanácsot, hogy erre tolván

minden munkát, nygöt, annál függetlenebbül parancsolhassanak, s hogy

szükség esetén tudják, kire hárítani egy-egy káros rendelet ódiumát*

Ezeket úgy kivánja összeegyeztetni, hogy az uralkodó parancsoljon

ugyan, de a mint népe súgja : « legyen tanácsában s a tanács benne.

•

A mi már azt illeti, mely társadalmi osztály lenne méltó az örökös

királyi tanács szerepére, habozás nélkül a nemességre s különösen a f-
nemességre utal. Ezt látja arra hivatottnak, hogy mint a f és lábak kö-

zött a derék, közvetít legyen király és nép között. Ezt tartja a legalkal-

masabb csatornának, melyen keresztül a dolgok a föld porából a trónhoz
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emelkedhetnek. Hevesen vitatván azért Voltaire-el szemben ez osztály

szükségét és jogosultságát, azt kívánja, hogy ta Hazának nemesen szüle-

tett, tudományosan nevelt Méltóságos és Tekintetes fiaiban ágazzék

széjjel a királyi hatalom*.

Föltétlenül elitéli azok felfogását, a kik Paraszturalkodásra, demo-

cratidra vágynak. Teljesen méltányolja ugyan a köznép érdemeit, el-

ismeri, hogy a testi munka nélkül nincs tudomány sem, de a paraszt

embert már természeténél, mveltségénél fogva képtelennek és méltat-

lannak véli az uralkodásra: tégy okos ember Ítélheti ügyét ezernek, de

egy eke nem szánthat ugyanannyinak •. Athenae történetébl meggyz
példákkal bizonyítja azt is, hogy a mennyire nevetséges és veszedelmes,

annyira ingatag és állhatatlan is egyszersmind a democratia, mert •bár-

mennyire igyekezzék is szabadulni a paraszt, sokáig felszínen nem lehet

:

pénz és tudomány mindig maga alá hajtja, st zavarában mihamar ön-

maga adja meg magát*.

Tulajdonkép itt végzdik a munka. Bessenyei azonban talán ennek

világosságában, vagy olvasóinak felfogásában kételkedvén, még pár

lapnyi Jegyzést csatol hozzá. Ebben kifejti, hogy mvével az igaz tudo-

mánynak és felvilágosodásnak akart szolgálni, kiváltképen pedig minde-

neket meggyzni a fell, hogy a « Törvényes az-az constitutionalis király

legjobb uralkodás módja e világon*. Nem tagadja ugyan, hogy sok a

gyarlóság a királyokban, de míg embervoltuk miatt sokat elnéz nékik,

.másfell épen vágyaik és szenvedélyeik korlátozására valóknak tekinti

a törvényeket. Yégül minden kormányformával szemben több-kevesebb

türelmet ajánl, mert a gyakori forradalmak és trónváltozások több vért

ós vagyont követelnek, mint a mennyi hasznot hajtanak.

Maga e kivonatos áttekintés, még inkább azonban az egész m
olvasása önkénytelenül ama gondolatot kelti bennünk, hogy — emlé-

kezve Bessenyei egyéb munkáira — az itt lerakott eszméknek nagy része

már jó ismersünk. Tekintsük bár egyéb, elbb vagy utóbb kelt, nyom-

tatott és kózirati prózáit vagy verses munkáit, könnyen meggyzdhe-

tünk, hogy alig van helye, melynek megfeleljét más alakban, máskép

alkalmazva, de elvétve majdnem szószerint is emezekben ki ne mutat-

hatnánk. A feszmét, mint politikai ideálját legkülönbözbb alakú és

természet mveibe bevitte, magyarázva és védelmezve mindig. Ott a

nyoma Agis tragoediájá-ba,n, melynek nemcsak szerepli tolmácsolják

srn az alkotmányos uralkodás gondolatjait, de a Mária Teréziához

intézett ajánlásban maga szerzje is dicséretes nyíltsággal példálódzik

a bécsi udvar eltt. Meg van magyar tárgyú tragcediáiban. Mátyás ki-

rály ez. eposzában pedig ennek megfelelleg zengi a nagy király ország-

lását, akár csak elképe, Voltaire a franczia Henrikét. Nem hiányzik

kiválóan encyclopaedicus nagy mvébl, a Természet világa-hói, nem a
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Bihari remété-ból, melyben hathatósan védve egyéb kormányformák

ellen, külön fejezetet szentel neki. S mint ebben úgy szakszeren tár-

gyalja Magyar ország törvényes állásá-hun is. A már említett Romának
viselt dolgai'b&n behatóbban foglalkozik vele, mert e munkának inkább

philosophiai, mint történeti iránya kitn alkalom ily tárgynak a fejte-

getésére. De különösen a már szintén említett öt kötetes nagy politikai

regényét, Tarimenes utazását kell e helyen kiemelnünk. Ennek a didac-

iácus allegóriának egész alapeszméje teljesen megegyez az A társaságnak

eredete és országlásáéval. Artenis, e csupán névleg leplezett Mária Terézia

egészen úgy kormányoz, mint emitt az úgynevezett •Törvény-király •.

A bölcs Trézéninek szavai, a totoposzi alkotmányozó országgylés vitat-

kozásai és paragraphusai ugyanazon állambölcseleti elveket és minta

alkotmányt tükrözik, mint a melyeket itt bármely ország boldogulásá-

nak egyedüli eszközei és föltételéül az író kijelöl és megfejt. Az alkot-

mányos szabad monarchia eszméjét egyikben szakszeren és elméletileg

magyarázza, a másikban egy utópikus állam példájával világosítja meg.

Különbség mégis a két m között csupán a forma és terjedelem, mert a

regényben — noha inkább példázásra volna hivatva — szintén a fejte-

get, magyarázó rész a túlnyomó.

A többi mellékes, vagy kevésbbé kiemelked eszmék közül leg-

többnek nyomára szintén a Tarimenesben találunk, mely regény « a poli-

tikai, vallási és életphilosophiai értekezéseknek valóságos tárháza*. De
egyéb munkáiból is párhuzamos helyeket lehetne idéznünk, a mi azon-

ban felesleges, mert nem lenne egyéb, mint a fentvázolt tartalom újra

elmondása.

Tudva mindezt még inkább mellzhetjük annak kimutatását, mely

franczia szerzket és mennyiben követett Bessenyei e mnek megírásá-

ban. Ama párhuzamba, melyet Beöthy Zs. már említett tanulmányá-

ban Voltaire s a többi franczia encvclopsedisták, meg Bessenyei között

megvont, teljesen beleilleszthetjük jelen munka eszmevilágát is. Azok-

nak ellensúlyozásául, a miket ily egybevetés folytán szerznk eredeti-

ségének, önállóságának rovására kideríthetünk, emeljük ki csupán, hogy

alig van munkája, melyben — tanítójával, Voltaire-el éles ellentétben—
határozottabb meggyzdéssel védelmezné nemzetének rendi alkot-

mányát, hazájának Tekintetes és Méltóságos fiait, mint épen itt ebben.

A munka teljességéhez, módszeréhez és kidolgozásához bizonyára

szó fér. Legtöbb hibájának kútfeje, hogy ketts czélnak szolgál. Az em-

beri társadalom elállásának, történeti fejldésének és uralkodási formái-

nak bemutatása mellett ugyanis Bessenyei minduntalan és sokkal inkább

az alkotmányos királysági forma elnyeinek bizonyítását, dicsítését

tartá szem eltt. S a kettt annyira nem hozta összhangba, hogy a kül-

alak teljesen az elbbi mellékesebb, a tartalom meg az utóbbi fczélnak
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került uralmába. Nem csoda azért, hogy az egyiknek teljes és rendszeres

kifejtését gátolta a másik. Az ily módon keletkezett zrzavart, az ará-

nyos beosztás hiányát szüntelen érezzük. Lényegtelen dolgokkal gyak-

ran bibeldik, míg lényegeseket olykor alig érint. A despotismus példáit

nyolcz lapon tárgyalja, míg az uralkodást befolyásoló ógalji és egyéb

viszonyok ismertetésének egy lap is alig jut. A vallás és tudomány

eszméinél hosszasan idzik ; neki tetsz gondolatokat általában szívesen

ragad meg s fejtegetésükbe úgy-úgy belemélyed, hogy keresnie kell

elhagyott útját. Az ismétlés egyik f bne. Logikája, jóllehet itt nem

követ el nagyobb botlásokat, sokszor ingadozó, s mivel az ész helyett

gyakran szíve a vezetje, rossz útra is téved. A skepsistl ritkán szabadul-

hat, e miatt megesik azután, hogy mieltt egy eszmét kellen kifejtett,

befejezett volna, félbehagyja és másikra tér át.

Nem tagadhatni azonban, hogy mind e gyarlóságokért egyes rész-

leteknek szép és jeles sajátságai gyakran kárpótolnak. A kifogásolható

helyeket elvétve tartalmas és jól kidolgozott fejezetek váltják fel. A meg-

gyzdés ereje és benssége, világos okoskodások és nyomós érvelések,

•csattanós ötletek és szép gondolatfüzérek több helyt ellenállhatlanul

ragadnak magukkal.

Stílusáról ismét kevés jót mondhatunk : mint minden mvében
általában, itt is egyenltlen, túlnyomólag száraz, ninos is minden mes-

terkéltség nélkül. Nyelve erteljes, de nem elég magyar. Helylyel-közzel

azonban az élettelen és fárasztó elmélkedéseket ügyes fordulatok, trl
metszett hasonlatok, zamatos mondások üdítik. Olyanok ezek, mint

korhadt tölgygalyak között a zöldel fagyöngy, és a mint környezetükbl

élesen kiválnak, élénken tanúskodnak arról, hogy szerzjük, ha meg-

tanulta is Bécsben a módosabb beszédet, nem feledte el a berezeli régit.

Azt mondja egy helyen : cHadd el azt keresni, hogy áll e világnak teste

és mennyi ? Bajos dolog egy egérnek a tokalyi hegy tövébe fúrt jukából

megmondani, hogy hány szem szl terem felette. » Másutt az seikkel

kérkedknek azt veti oda : •Hiába mondja az eczet, hogy valamikor

aszúbor volt, csak eczet és savanyú marad*. Rousseaunak a természetre

való visszatérést hirdet tana ellenében többek között emígy argumen-

tál : «Ki kivánna kolbász helyett fagyokeret enni ?»

Ama helyeken különösen, hol bizonyos vonatkozások miatt

Bessenyei subjectivitása eltérbe lép, fakó stílje megelevenül, körmön-

font sorai könnyebb folyást nyernek s inkább beszélnek az íróról magá-

ról, mint a voltaképi tárgyról. Mily bens és eleven pl. a tudós leírása,

melynél bizony nem ok nélkül önmagára gondol. «Társalkodna — úgy-

mond — a philosophus, de nem lehet, mivel a bölcseket csoporton nem
találja ; érzését annyira kiköszörüli, hogy a hajszál is sérelmet üt rajta.

»

«Magában unalmas, emberekkel lenni fél. Szükséget is láthat, mivel
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erkölcsi megaláztatást nem szenved, hogy kenyérért reménkedjen, vagy
hízelgés, hasonmászás által szerencséjét keresse. Ezek miatt vére meg-
keseredvén, érzése megsavanyodik, mely orczáját poshadt színre festi.

Humorát a mordság színe lepi he, mely alól mindég a világra mormol
ki dünnyögve. Emberi nemzetét rostálja, mintha ellensége volna, mely-

nek boldogságán dolgozni, írni meg nem sznik. • — Ei nem látja e

leírásban Tarimenes putzufalvi bölcsét, a meghasonlástól csak hite által

óvott, 8 az önmagát keser iróniával fest Bessenyei Györgyöt ? !

Még szebb és meghatóbb a munkának ama helye, hol a ntlen

-

ségben megvénült és elhagyatott költ az atya és fiú szent viszonyáról,

a gyermekében megifjodó szülrl emlékezvén, nem tartóztathatja keser-

vét s a kési bánat fájdalmával emígyen fakad ki: «óh bánatos emlé-

kezet ! Az én életem puszta, minekutánna az idnek ostroma belllem,

mellllem Ifjúságomat, örömömet elsodrotta, és az elmének száraz okaira

szorultam, hogy gyermeknélküli öregségemben e helyett gyönyörsé-

gemért vágyódásomat csak képzeldéssel tápláljam. Hiába keresem

örömemet szívemben, minden kedvtl üres, nem fakad gyökerérl egyéb

elveszett gyönyörségének szomorú emiékezetinéi ; nincs kire tekinteni,

nincs kihez ezólani, nincs a hosszas élet miatt elfájfadott szívet mivel

éleszteni és nyugtatni. Kerüld a magános vénséget ó boldog Ifjú ! mely

veled a Halálnak keservét elhnnyásod eltt érezteti. .... Bocsásd meg
olvasó ! ezen elragadtatásomat ; nem tartozott ide, de tartozott szívemre,

melynek melegségébl származik. Tovább !» — A Természet világához

írt élbeszédben találunk e hanghoz hasonlót, melybe nem kisebb köz-

vetlenséggel sztte be borongásával megható hattyúdalát.

A helyett, hogy Bessenyei «együgyüségének eme próbatótelérl •

többet mondanánk, végezzünk azzal a megjegyzéssel, hogy nem az

eszmék eredetisége, nem a kidolgozás j élessége adják meg érdekét, mert

e kettrl legfeljebb részleteiben szólhatunk, de inkább az a körülmény,

hogy Bessenyei politikai nézeteit, eszméit egységes és szakszer össze-

állításban tünteti fel. Eszmekörével teljesen beillik a Bessenyeirl köz-

tudattá vált írói jellemkép keretébe, s a mint nincs benne semmi kiváló-

ság, úgy kétségtelen becsét nem rontják le egészen gyarlóságai. Olyan

virág, melybl alig fonhatnánk Minerva számára koszorút, de a melyet

irodalmunk herbáriumába bátran helyezhetünk.

Szeremlei Barna.
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•Oörög nyelvtan gyinnasiumok számára. Irta : Szamod János. Har-

madik bvített kiadás. Budapest, Eggenberger. Ára 1 frt 50 kr.

Görög nyelvtani irodalmunk terén újabb idben örvendetes hala-

dást tapasztalunk. A régi Szepesi- és Curtius-féle nyelvtanokat újabbak

és jobbak váltották fel. A magyar iskolai gyakorlat érvényesül a May-

wald- és Dávid-féle nyelvtanokban, a tudományos követelményeknek

pedig derekasan eleget tesznek a Hintner-Schill és Dóczi könyvei meg

a Pecz mondattana ; megjegyzem azonban, hogy az utóbbiak amazt a

czélt is eléggé szolgálják.

Ma már, ha valaki nyelvtant ad ki, nagyon kell vigyáznia, hogy

könyve haladást jelezzen ; mert különben hiú munkát végzett. gyis
annyit vádolják nyelvtani tanításunkat, hogy igazán megfeszítse egy

nyelvkönyv írója minden erejét, hogy elismerésre méltó munkát mutat-

hasson fel. A mi ezelótt 10—15 évvel jó volt, ma már csak gyökeréé

átalakítás után válik be. Mainap továbbá az is tekintetbe veend, hogy

a görög nyelv többé nem mindenkire kötelez tárgy ; tehát legalább

azokból nem szabad kiölnünk tanításunk nehézkességével a görög nyelv

iránti szeretetet, a kik e nyelvnek kötelez tanulására vállalkoznak,

hanem ellenkezleg ernktl telhetleg könuyítenünk kell rajtok s fkép

tanításunk módszerében az egyszerbbet, az elmébe nyomulóbbat alkal-

maznunk.

A nyelvtannak szerintem sem lehet színtelen, száraz vázlattá

fajulnia, hanem szerves egésznek kell lennie, mely magában foglalja a

nyelvtannak teljes rendszerét, s így sokszor oly dolgokat is föl kell ölelnie,

melyeket csak ersebb osztály gyz meg ; míg a gyengébb osztály szá-

mára való legkisebb anyagot a tanítónak kell az iskola idejéhez mérten

kiválogatnia, de olykópen, hogy se a komoly tanulást ne koczkáztassa,

se a tanulóhoz való alkalmazkodás józan útjáról le ne térjen. Elsegítik

ebbeli munkánkat azok a könnyítések, melyeket a nyelvtanítók részint

a fogalmazás értelmességével, részint az elrendezés átlátszóságával s a

fpontok kidomborításával, másrészt a nyomtatás szembetünsége, esi-

nossága és pontossága s számtalan egyéb tanításbeli fogás alkalmazásá-

val érvényesítenek. Az ilyen segítségek értékét csak az tudja méltányolni,

a ki már egyszer szívvel-lélekkel rajta volt, hogy tanítását mentl eredmé-

nyesebbé, de egyúttal mentl könnyebbé is tegye. Sok ember, a ki még
nem tanított nyelvtant, el sem gondolja, mily nehézségekbl 6egíti ki

a növendéket tanítójának egy-egy felvilágosító megjegyzése, figyelmez-

tetése vagy táblázatos áttekintése, a melyekhez az ert és kitartást a

tanítás iránt való igazi lelkesedés adja meg. Felényi id, felényi inagya

-
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rázgatás sem kell, ellenkezleg sokkal kevesebb útbaigazítás elegend-

iskolaszer tapintattal szerkesztett könyvekhez, mint a tudománynak

bármin értékes vívmányaival fölszerelt munkákhoz szükséges. Azért

örvendett a lelkem, mikor a Maywald és Dávid könyvében az igeragozás-

nak egészen szivem szerinti tárgyalását találtam s amúgy is a gyakor-

latiasság szellemétl láttam áthatva egész munkájokat. Nem mondom
el itt a többi tanulságos javításokat, melyeket az említett szerzk köny-

vükben tanítónak és tanulóknak nem csekély hasznára érvényesítettek ;

minden érdekld maga fölkeresheti ket s meg fogja látni, hogy iga-

zam volt.

De senki félre ne értsen.

Míg a módszeres javításoknak barátjok vagyok, addig nem kisebb-

örömmel üdvözlök minden nyelvtant, melyben az újabb nyelvészeti

eredményeknek olyszer tudatos és tapintatos alkalmazását látom, mint

a Hintner-, Dóczi- és Pecz-féle nyelvkönyvekben tapasztalható. Alkalmas-

helyeken, avatott és biztos kézzel való elhintésök mindig haladást idéz.

el tanítóban, tanulóban egyaránt. Csak nézzük a magunk példáját.

48 után elterjednek a Szepesi nyelvtanai, azután a Curtiuséi, a

már az utóbbinak könyvei szemmel látható haladást visznek be isko-

láinkba. Késbb javul a Cnrtius, behozzuk a Hintnert, terjednek az új-

grammatikusok nézetei : javul a mi közfelfogásunk is. Megjegyzend,

hogy a javulást latin és magyar grammatikáink is hatalmasan támo-

gatták.

Elismerem tehát a haladás és javulás jótékony voltát, bármely

irányban történjék ; csak azt nem szeretem, ha valamely tiszteletre méltó

kézikönyv, mint a milyen a szóban forgó, újabb kiadásában nem mutat

oly változást, mely haladásnak volna nevezhet.

Szerzje átdolgozta a Szepesi alaktanát, azaz a névszó- és ige-

szóval foglalkodó két részt egybefoglalta s fkép az igetant a Curtius és

hasonló szr grammatikák szelleméhez idomította. Idközben megírta

mondattanát a tle várható alapossággal ; bár oly haladást és eredeti-

séget még sem ismerek el errl a részrl sem a Curtiuséhoz képest, mint

a mint maga szerz vindikált magának könyve elszavában. Nemsokára

az alaktanhoz külön gyakorlókönyvet készített, nyelvtanából pedig a

Szepesinél szokásos megtanulandó 6zókat és fordítandó gyakorlatokat,

valamint a szókötési szabályokat elhagyta s a könyvet némileg újjá tette.

Végre a múlt évben lényegbe nem vágó javításokkal az alak- és mondat-

tant egybefoglalva, egy kötetben ismét napvilágra bocsátotta.

Jelen könyvét az utolsó betig elolvastam ; a régibb kiadásokkal,

melyekbl egykor magam is tanultam, összehasonlítottam s folytonos

megjegyzéseimmel kísértem, a melyek, csupán jelszavak szerint össze-

foglalva, több ívre terjednek. Ennyit egyszer ismertetés keretében nem
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közölhetek, azért csak a fbbekkel hozakodom el. Egyébként megjegy-

zem, hogy akár könyvemet, akár jegyzetemet a szerznek bármikor

rendelkezésére bocsátom.

A könyv felosztása annyiban változott, hogy a nyelvjárásokról

szóló rész legeiül van, a föltételes mondatok a bellök folyó egyéb mon-
datok elé jutottak (a táblázatban is így kellene), s így az utóbbiakban

elforduló módok értelmezését bátran elhagyhatta ; egy táblázat a mel-

lékmondati módokról az eddiginél hátrább s az ion nyelvjárásról szóló

szakasz a mondattan végére került ; a tartalommutatók pedig teljesen

elmaradtak, noha a tárgyalás rendszerének áttekintését nagyon el-

mozdítanák. Hátul összegez görög tárgymutató van (azeltt kett volt,

mind a két rész után külön), a melynek azzal a különös sajátságával

ismerkedtem meg, hogy olyan szavak is vannak benne, a melyekrl a

grammatikában szó sincs ; továbbá egyes helyein az idézés nem pontos,

vagy olyan szónál, a mely a nyelvtanban megtalálható, nincs a helynek

száma kitéve. Egyéb változások : hogy egyes pontok külön §-okká lettek,

mások egybevonódtak ; egyes szakaszok rövidültek, mások bvültek vagy

helyet cseréltek, fogalmazásuk többé-kevésbbé átalakult. Mindez azonban

úgy történt, hogy a régi könyvek az új mellett bátran használhatók,

s ezt a régi könyvek §-aira való utalások is elsegítik.

Az egész könyv módszerében hibának tartom, hogy nem következe-

tes. Az alak- és mondattanban számtalan helyet találtam, a hol a szavak

és mondatok le vannak magyarra fordítva ; de másutt és sokszor nehéz

helyeken szerznk egy szóval sem mondja meg, mit jelentenek a pél-

dák magyarul. Ilyen helyek bségesen vannak a hangtanban, mondattan-

ban 8 a szóképzésben is többször. Hogy kivanja aztán, hogy ily (238. 1.)

mondatot : ov% öaiov tfioiye (paiverai tó /urj ov xakwg &no&avetv
y
a deák

lefordítson, mikor még az ov% haiov értelme sincs megmondva ? — Hát

a yAvxife (minta) értelme hol maradt ? Ugyebár ott, a hol az öreg Szepesi

hagyta ; mert a mint Szepesi elhagyta, úgy Szamosi is elfeledte kitenni.—
Vagy tHermes* többesének értelme nem jelölend-e meg? — Azt sem

helyeslem, hogy még eddig minden kiadásban azt olvashatjuk, hogy

avéofxai-nob a perf.- a (89. 1.) «vfw/a, persze mert ávoiyto is, táviéul ia

elmaradt. Hiba az is, hogy nem tisztította meg alaktanát a költi,

késbbkori és ritkább idomoktól. Pedig ha Homeros nyelvét úgyis külön

tárgyalja, minek akkor a prózai alakok közé folyton költieket vegyí-

teni ? A mondattant nem tárgyalja külön a homerosi grammatikában,

hanem az attikai nyelv mondattanával együtt ; ez ellen nem is szólok.—
Többször pedig oly ritkán elforduló példákat es jelenségeket hoz fel,

hogy nem tudom, mikor vehetni hasznukat (pl. az összevonásnál) az

iskolában.— Azt is csodálom, hogy ezt a csinált alakot ntipavaai még ez

a kiadás is szentesíti, mint a régi Szepesi.

:J5*
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Hibáztatom azt is, hogy sem az alak-, sem a mondattanban (pedig

az utóbbiban igen elkelne) nem tüntette ki nyomtatással a kevésbbé

fontos dolgokat, pl. az esettannál, egyeztetésnél s egyebütt. Egyes feje-

zetek még mindig igen hosszúak, pl. az elbb említettek, vagy a szó-

képzés és praepositiók fejezete, nemkülönben az igék jelentésérl szóló §,

melyben a oxé)Xm igén kívül a többi elzleg már úgyis többször el-

fordult, — szintúgy a névmásokról szóló szakasz is, a hol tulajdonkép

csak az attractio fontos ; ezt is bátran át lehetne vinni a jelz monda-

tokhoz.*) Ott van a Killmanns vagy a Holzweissig mondattana vagy akár

a mi kézikönyveink is például szolgálhatnak arra, mik a fontos és ke-

vésbbé fontos dolgok az iskolában. Lám, már az öreg Szepesi is meg-

keresztezett egyes, meg nem tanítandó pontokat.

Hiányossá teszi e könyvet az is, hogy megfelel magyar classicus

példát keveset idéz ; noha ma már az ilyenek érvényesítése bármely

nyelvtannak szükséges kelléke. Elég szép anyag van már ez ügyben

összegyjtve, csak meríteni kell belle. Akkor aztán számos egyeztetés-

ben' steff. különösség nem lesz oly álmélkodásba ejt tünemény, mint a

minnek nyelvtanaink eddig föltüntették. — Azt sem látom át, miért

kiemelend és félreértésre okot adható jelenség az, hogy ily kifejezések :

dicsér valakit, megkárosít, megbánt, tisztel, gyaláz stb. valakit, a magyar-

ban tárgytalanok (!), holott csak a velk rokonértelm kifejezések azok
;

mígk magok arra szolgálnak, hogy a két nyelvben nyilvánuló gondolko-

zásmódot egyesítsék. Különben 6ok kifejezést, melyek a magyarban egy-

forma, ú. n. vonzattal állanak mint a görögben, egyenesen mellzend-
nek tartok ; minthogy igen soknak kivételképen való felhozatala a német

nyelv görög grammatikák útján szivárgott át a mi nyelvtanainkba.

Másrészt a latinból felhozható párhuzamos példák is több helyt

elmaradtak, pl. a declinatio mintáinál.

A könyv nyelvészkedése részben elavult ; a khemia vagy a kovács-

mesterség szavai nagyban járják benne. Ilyen pl. az, hogy a hangok

lökdnek, kivettetnek, vándorolnak, költöznek, ugranak, közbeszúród-

nak stb., szóval igen mozgalmas életet élnek. Vagy például, hogy egyes

megférnetétlen mássalhangzók vannak a görögben, a melyeknek múl-

hatatlanul el kell esniök (35. 1.), a nyelvben ellenszenv (17. 1.) és türel-

metlenség uralkodik (78. 1.) bizonyos dolgok iránt stb., — mintha csak

Bopp korában élnénk, a mikor az ily mechanikus mszavak és kifeje-

zések magának a nagy mesternek mveiben is oly buján tenyésztek.

(V. ö. Delbrück, Einleituug in das Sprachstudium, 16. s köv. 11.)

:

) Nb. A közópisk. Tanáregy. Közlöny bírálója az attractio inversa

fölvételét sürgeti, pedig föl van véve. Hanem igenis jó lett volna magyar

és latin párhuzamos példákat felhozni.
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Nem látom át továbbá, hogy a nyelvtények magyarázatában az

analógiának alig juttat helyet. Két esetre emlékszem a mondattanban,

a hol az analógiára hivatkozik; azonban arra, hogy valahol az analógia

fogalmát megadná, nem emlékszem. Ebbl a körülménybl folyik az az

ósdisága is, hogy sok összevonásban kivételt lát, a hol ma már elavult-

ság vádja nélkül ezt látnunk nem szabad. Pl. az 1. deci. himnem
genet.-ában, az összevont 2. deci. eseteiben, a 3. deci. több helyén stb.

Vagy sokszor rendhagyóságról beszél, a hol épen nincs, az ú. n. rend-

hagyó fneveket és mellékneveket pedig legjobb volna a heteroklisia

és metaplasmos neve alatt felhozni. E tekintetben az is megtörténik,

hogy szerznk a régi Szepesi-féle irányba téved, pl. midn a TÚnty-beli

összevonást ritkaságnak mondja (77. 1.) ; különben azt sem tudom,

miért hozza fel a régi kiadással egyetemben e helyen az összevonható

igék között, az említett példát; azt meg épen nem tudom megfejteni,

miért tulajdonít Ai^v-nek foghangú tövet (41. 1.).

Az igeragozás nem iparkodik a tanulás terhén könnyíteni ; most

is csak a Curtius könyve nyomain halad. — A szóképzést is egyengetni

kellene fkép az ú. n. rendhagyó igék tárgyalásában, a mint egyéb

grammatikák teszik. — A mondattanban a példák szerintem els sorban

a Memorabiliából veendk s csak azután máshonnan ; miért kivánom

ezt, nem szükség okadatolnom. — Homeros mondattanát is jobb lett

volna vagy alul jegyzetekbe tenni, vagy hátul összefoglalni ; így min-

den szüntelen zavarja alaktani különösségeivel a haladást, mert az

attikai nyelvjárással kezdd tanulás a 6. osztályban nem taglalhatja

Homeros nyelvezetét. Megjegyzem különben, hogy a *IIoTóv ae ?no<;

<pvyev tQxoq dóóvrwv*; nincs megmagyarázva avval, hogy : (ptvyu) cum
acc, mivel a axn^ *«#' Mov xal fJLÚgoq szerint magyarázandó.— Van

úgy, hogy egyes adatok egy azon szakaszban ismételten elfordulnak, pl.

ánaXkáxxHv a gen.-nál, a 114. §. 2. és jegyz. a 197. l.-on, v. az obiectum

praed., stb. — Nincs megtartva a szükséges egymásra utalás, pl. az

esettan és a praepositiók között. Fogalmazás tekintetében nem jellemzi

könyvünket az a rövidség és könnyedség, melyet ez új kiadástól elvár-

tam volna ; több hosszú, feszes és nehézkes meghatározásra akadtam

benne, pl. a 24., 34., 88.(1.) 11., 124. §. (appositio! pedig elég annyú

hogy utólagos jelz). A logikai felfogásnak s a tágabb meg a szkebb
kör fogalmaknak em égetését pedig a 6. osztályban fílius ante patrem-

féle beszédnek tartom, még ha könny dolgok is. A föltételes mondatok

tárgyalása javolt s van olyan jó, mint többi nyelvtanainkban. De legyen

szabad e helyt kijelentenem, hogy grammatikáink tévesen hangsúlyoz-

zák az 1. esetben a bizonyosságot, a 2-ikban a lehetséget (obiective !), a

harmadikban az önkényszer föltevést, a negyedikben pedig lehetetlen-

séget; ugyanis a példák egész tömege megczáfolja mindegyik felfogást.
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Azt hiszem, nem mondok új dolgot, de ki kell jelentenem, hogy a Zeit-

achrift für oest. Gymn. 1877. folyamában (713. 1.) olvasható czikknek

nagyobb igaza van, mikor az 1. esetben a két állítás közötti határozott,

szoros összefüggésre, az egyszer következtetésre és következetességre

veti a fsúlyt ; a 2. e.-ben a bizonytalan, eldöntetlenül hagyott, nem
egyes esetre szóló föltevést, a 3-ikban a valószíntlenségét vagy lehetet-

lenséget, a 4.-ben pedig a valótlanságot, a valóság ellentétét látja kife-

jezve. Nem tartozik ide, hogy az említett czikket apróra szedjem;

csakis azért utalok reá, hogy a kérdés tisztázására felhívjam kartár-

saim figyelmét. Szamosi értelmezése különben is már elég közel van az

említett czikk felfogásához. Vannak továbbá Szamosi könyvében egysze-

ren odavetett dolgok, a melyeket nem okadatol, nem magyaráz s pél-

dákkal nem világít meg, pl. az aor. tragicus, honnan e név ? vagy a

yévrjq, o&évTjq stb. vég tulajdonnnevek (példák nélkül), vagy az ilyen

*ov (f&ávco részesül igenévvel = nondum— cum» s példát nem látunk

(1. Menge, Repetitorium der griech. Syntax, 208. 1.). A homerosi gram-

matikán Ábel vagy az újabb mvek hatása nem látszik meg. Ugyanitt

Homerosnak Hérodotosszal való társítása nem valami szerencsés gon-

dolat ; szerintem jobb volna külön választani a kettt s vagy alul jegy-

zetekbe tenni (mint a Maywaldban), vagy hátra külön (mint a Hintncr-

nél). Szerettem volna, ha, inductive, elül volnának a minták és példák

(pár helyen így vau), s azután a szabályok, miként már több grammati-

kánkban ; fkép ha abban az egyszer alakban honosította volna meg
szerznk is könyvében az inductiót, mint Négyesy a maga verstanában.

A könyv nyelvezete nem orthologus, azért az ilyen szavak és kifejezé.

sek : bölcsész, ért valami alatt, gyz vmi felett, vegyhangzó (régi Szép. :

elegyült h.), valamit szenvednek (a hangok), túlnyomó, eljön vmi

segély, irnok, hírnök, parancsnok, fekhely, küzdtér, kötige, harczkép-

telen, hadköteles, védencz, elnyben részesül vmi felett, a mutató név-

másnak s az « általi névutónak németes (a hangok és azok értelme stb.),

a relativumnak latinos alkalmazása (a mit simulásnak nevezünk, 24. 1. ;

mi nem gátolja, 44. 1. stb. Nb. a szerz latin mondattana bizonyára tiltja

az ilyeneket), a bir valamivel (gyakran), a szenved alak (gyakran),

van -vén (sokszor nem magyarosan), — bizony lépten-nyomon olvas-

hatók. Magyartalan szórendre csak kettre akadtam (22. és 142. ll.-on),

egy helyen pedig a tárgyi ragozás hibás alkalmazását vettem észre

(99. §. 1. képezik minden többi idt). Helyesírásában némi ingadozást

észleltem, mert egyszer istennt és Istenséget ír, máshol meg kis bett

használ; elfordul: iktat (37), máshol igtat (132., 133. 11.), rósz (54.),

egyebütt pedig rossz (152). Ingadozás van a tulajdonnevek kiírásában

is, mert ilyeneket találunk itt : ylisAjhylos, ^lisfchines, Homer, Hesiod,

Herodot, Pindár, Arrianos, Strabo, Dio Cassms, hali/carnassusi Dionysios,
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Lukianos, Aeli&nus, apocope, syncope, lacedaemoni, Cyrus, Lycurgws,

Sophronisfrws, Álearchws, Cheirisophus. Mint a helytelen fordítás példáit

említem fel, hogy szerznk ajánl holmi tnehogy ne§ kötszót is több-

ször (pl. 218. 1.), vagy hogy a ttantum abest, ut, ut-nak megfelel görög

szerkezetet így fordítja le magyarra (216. 1.) : •Távol áll tlem meg-

vetni, st inkább dicsérek • ; a 233. 1. pedig ytyvéaxa) cum part.-t így

adja: • elhatározom valamit tenni » ; st ilyen is van nála: «ide véljük

sorozhatnii. — A görög írásban és ékezésben is temérdek a hiba ; sokszor

nagy fokú gondatlanságból származottak is vannak köztük, pl. xazacpáyeiv,

vagy még az 1. kiadásból fenmaradt elom 118. 1. (s itt a deák azt sem

tudja, min alakkal van dolga, mert írjfu ragozása késbb következik).

Nagy a hibás utalások száma is egyik §-ról a másikra; mert egyes helye-

ken nem javította ki szerznk a régi könyvre való utalások számait.

A könyv kiállítása, nyomtatása nem szép ; legalább a Maywald könyvé*

nek tetszetssége, világossága, könny megjegyezhetsége mellett meg
nem dicsérhetem.Végül azt is szerettem volna, ha szerznk a Spitkónak,

Pozdernak (hangsúly stb.) és Gyomlaynak (a Magyar Tanügyben : az

actio és tempus stb.) más könyvekre tett alapos megjegyzéseit e kiadás-

ban figyelmére méltatta volna.

Meg kell még emlékeznem a szerz elszavának két nyilatkozatá-

ról, melyeket nem írhatok alá. Az egyikben azt vallja, hogy jóval

mások eltt kezdte a fölveend anyag megszorítását. Azt hiszem, ha a

Horváth Zs.-féle nyelvtant, vagy a Liebhardt-fólét*) megnézi, ezt nem
fogja állítani. A másikban pedig vádolja nyelvtan-íróinkat, hogy mon-

dattanát annyira megszerették, hogy a forrás megnevezése nélkül is

felhasználták. Készemrl nyelvtan-íróinkat e vád alól fölmentem.

Ugyanis évenként tanítom a magunk (benczések) novicziatusában a

görög nyelvet, a hol a fordítás mellett a grammatikát is ismételjük ; s

mivel az ország különböz vidékeirl kapunk növendékeket, a hall-

gatóimhoz való alkalmazkodás végett át kell néznem a közkézen forgó

grammatikákat, s mondhatom : plágiumnak nevezhet átvételt egyik-

ben sem tapasztaltam.

Mindazonáltal elismerem, hogy szerznk könyve sok dologban

javult, de nem oly mértékben, a mint az iskola és kor megkivánna.

gy látszik, állása gátolja, hogy az iskolához igazi közelségbe hozza

grammatikáját; másrészt a nyelvészet vívmányai iránti elfogultsága

akadályozza abban, hogy egyes elavult tételekkel pzakítson.

Megjegyzéseimmel nem akartam elriasztani senkit e könyv hasz-

nálatától. Több tekintetben, fkép a mondattanban, szerznknek könyve

*) Ezt a grammatikát nem ismerem ugyan, de hírbl tudom ezt a

sajátságát.
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még mindig számottev munka. Csupán a valódi haladás nevében akar-

tam a szerz figyelmét fölhívni több oly dologra, a melyeknek ma már
helyet kell nyerniök az könyvében is, vagy ellenkezleg pusztulniok

belle ; mert hiába : tempóra mutantur
Bódiss Jusztin.

Báró Jósika Miklós élete és munkái. Irta Szaák Lujza. Budapest,.

189J. 8-r. 374 1. Ára 3 frt.

A magyar Scott Walter életrajza e m. Scott irányát képviselte

b. Jósika kora fölfogása szerint minálunk. Ez a kor hamar készen volt

Ítéleteivel, dicsérete és gáncsa egyaránt gyorsan kelt szárnyra és a mellett

szerette összemérni íróit a külföld íróival. így lett Kemény neve magyar
Balsac, Degré Paul de Kock, Jókai Dumas, Kuthy Georges Sand, s

Jósika Scott. Van e modorban egy kis nemzeti hiúság, de van benne

kritikai naivitás is. Elfeledték, hogy az ilyen megkülönböztetés jófor-

mán az író babérait tépi meg, s a helyett, hogy dicséret számba menne,

az eredetiség tagadását jelenti.

Jósika b. nem volt Scott Walternek sem utánzója, sem híve. t a

történelmi regényben Scottal csak a történelem köti össze, melybl
mindkett merített eseményeket, alakokat és korokat. Sem modora,

sem eszközei nem mutatnak Scottra, sem eladása, sem történelmi

fölfogása. Kell-e részletezni a közöttök lév különbséget ? Alig. Scottot

talán jobban ismerik ma, mint ismerik Jósikát, s nem állana- e megfor-

dítva a viszony, ha Jósikának sikerült volna a történelmi regényt fej-

leszteni, s legalább oda emelni, hol Kemény által a Zord ido-ben

emelkedett?

A történelmi regény, korrajz, történeti elbeszélés stb. más szem-

pontból itélendk meg, mint abból, hogy eseményök, tárgyok, alakjaik,

küls leírásaik vagy kellékeik az elmúlt idk történetébl vagy a régi

társadalmok életébl vannak-e merítve? E kérdés fejtegetésébe talán

nem lehetett volna kedvezbb alkalommal belebocsátkozni, mint épen

b. Jósika életrajzában, s annál inkább ott, mert ö volt az els magyar

regényíró, ki nem öntudatos mvészi lélekkel ugyan, de küls körülmé-

nyeinek szerencsés összejátszása révén tényleg a történelem s az si

dicsség költje volt. A magyar lovagkor talán nem is lehetett oly

ideálisan tiszta és nemes a múltban, az életben, a valóságban, mint a

milyen emelkedett és derült levegj vala a történelmi költészetben,

különösen Jósikáéban. Ez ideálismus volt Jósika irányának egyik dics-

sége, követinek és olvasóinak legcsábítóbb ingere, de egyúttal az egész

történet-festi modornak legszembeötlbb fogyatkozása. Nem minden

kor szereti a mesét, a gyermek hallgatja szenvedélylyel, mert nem érti

az életet, s benne eltte érthet világot talál ; az agg elmereng rajta.
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csende 9 emlékezéssel, mely ifjúságát, erejét s eseményekben gazdag

múltját illeti; a beteg szereti, mert szórakoztatja s kiemeli nyavalyája

szenvedései közöl. íme az öreg szül, ki unokáinak mesél, s az ápoló,

ki betegét mulattatja, ezek a mese és történetek igazi közönsége.

Jósika közönsége az ébredés s az elborulás korából való, amab-

ban még majdnem gyermek, emebben már majdnem aggastyán, s mind

a kettben kiverve rendes sodrából, amott lázasan élve, telve remény-

nyel és magas eszményekkel, emebben szomorún, betegen, lemondó

fájdalommal gazdagon. Ezek a korok értették meg Jósika báró meséit,

melyeket a gazdag múltú testvér-haza várai, sziklái, barlangjai fölött

rköd hagyomány s az emlék- és történetírók poros fóliánsai riztek

meg neki. E mesék a lovagkorból valók, melyrl az olvasók és költk

csak szépet, nemeset és hsiest képzeltek. E mesék teljesen megfeleltek

koruk igényeinek : az ébred nemzet a múlt fényében a kiküzdend jv
dicsségét találta, a leigázott nemzet ert és lelkesedést merített azok-

ból. Jósika báró és közönsége viszonyát e gondolatok értetik meg leg-

jobban, 8 kitnik e viszony igazsága a mvei fölött elhaladó id
folyásából.

Jóbika még életében tapasztalta, hogy a hirtelen elismerés, s a

mveit körülvev rajongás nem kritika volt, mely mvei értékét a kés
jövre is átszállítva meghatározta volna, hanem csupán korának tet-

szése, mely mire sem kötelez. S a mint a kritika és a fásult közélet éb-

redni kezdett, már megkúszálták a költ babérait, s azóta egyre fogynak

koszorújából a levelek ; szerencsére Jósikában van oly er, hogy koszo-

rúja minden levelét nem fogja elhullatni. Félszázad alatt állapodott meg
Jósika báró írói neve. A lelkesedés és kitör tapsok zaja hangzik még
ide hozzánk, de ma már nem lelkesedünk s nem tapsolunk, a kritika

tiltakozását véljük cnnét ide áthallatszani, s íme már magunk is kriti-

zálunk. A lelkesedés zaja mindig elég lehet egy írónak, s a kritika igaz-

ságot ad. Szerencséje Jósikának, hogy a kritika ma nyiltabb elismerés-

ben fogja részesíteni, mint a lelkesedés idején. Ma sem ellenszenv nem
fog abban gátolni, sem sértett hiúság nem dolgozik kritikánkban, annál

közelebb állunk az igazsághoz.

Jósika élete, írói pályafutása, gazdag siker munkái megérdemlik

az életrajzíró figyelmét, megragadják kedvét és növelik a munka szere-

tetét. Ezt észre vettem Szaák Lujza könyvén is, s örülök, hogy elmond-

hatom. A n kultuszának fényes tehetség írója, a legszebb nalakok
rajzolója, els érdemleges életiratát egy ntl nyeri. Ez érdemei között

nem utolsó s koszorújának hullongó leveleit némileg feledteti. A ki a

magyar ni olvasó-közönségnek hosszú idn keresztül dédelgetett írója

volt, egy ntl veszi méltatását.

Szaák Lujza egy terjedelmes kötetlen ismerteti a költ életét,
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magyarázza mveit, s teszi azt azzal a lelkesedéssel, azzal az akarattal,

mely a nket mindenha jellemezte. Közmondásszer, ha asszony akar

valamit, ersen akarja, s ez ers akarathoz még a kitartás is járulván,

Szaák Lujza megírta könyvét. Évek óta halljuk és olvassuk e munkál-

kodásnak egy-egy részletét, melyek immár egészszé alkotva, könyvalak-

ban nyertek befejezést. Szívesen említem föl szerz nemes törekvését, s

nagyrabecsülöm kitartását, de épen e jogon néhány megjegyzésem van

a könyvre, bírálni merem mvét.
Nem elítélet, hanem meggyzdés, mikor e könyvnek minden

sorában a nt látom, s nem az irodalomtörténetírót és eszthétikust.

Pedig inkább szeretném ez utóbbiakat látni, hogy hódolhassak a nnek,

míg emígy a nt látva nem hódolhatok az irodalomtörténetírónak.

A könyv igényekkel lép fel, le kell számolnom az irodalómtörténet-

íróval, a monográfia szerzjével. Legyen dicséretem a né, kritikám az

irodalomtörténetíróé.

Monográfia-Írónak két tudományra van különösen szüksége:

hogy össze tudja szedni a részleteket, s hogy össze tudja illeszteni azo-

kat egy teljes egészszé. E föladatok közül az els a kutató, második az

alkotó dolga, amott tudós, emitt mvész legyen az író. A részletek után-

járást, kitartást, lelkesedést igényelnek, az egész tanulmányt, ízlést és

mvészetet.

Jósika nem esik tlünk oly távol, hogy tetemes fáradságba kerülne

élete eseményeit összekeresgélni, hogy föl kelljen értök forgatni a múlt

eltemetett világát és szkszavú foliánsait. még emlékezetben él,

alakja még ide látszik a brüsszeli és drezdai magányból, mvei még
kéznél vannak, levelek és kritikák mind nincsenek teljesen elfeledve.

Mellettök ott van négy kötetes emlékirata, melyben jóformán mindent

elmond, a mi az életíró feladatát csak megkönnyebbíti ; mindent, mire

csak visszaemlékezik a gyermek-, ifjú- és férfikor ama szakából, mely szüle-

tésétl a szabadságharczig terjedett. E nagybecs emlékirat kész anyag

mvészi feldolgozásra, s megvan érdeme, hogy lehetleg igazságos —
nem a subjektiv mémoireok, hanem a tényeket eladó emlékiratok közé

tartozik.

A feladat els részét elég kedvezen végezte szerz, midn az

életrajz küls eseményeit összekereste és megírta. E munkájában sokat

köszön az Emlékiratoknak s a visszaemlékezéseknek, s úgy látom, külö-

nösen ezeknek. Önállóságot inkább a szellemi élet rajzában, Jósika költé-

szete, tehetsége vizsgálatában tanúsít.

Ezek a részletek, s bennök a szerz nagy szorgalomról s kitartó

munkáról ad bizonyítványt, látszik, hogy lelkesedéssel és hosszasan

foglalkozott velk, s átvitte e kiemelked tulajdonságokat munkája

másik részébe, a feldolgozásba.
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Kötete két részre szakad, az elsben életrajz van, a másodikban

jellemrajz és méltányolás, mondhatnám, egy es6ay, melynek igen találó

czíme lenne : b. Jósika Miklós regényei. Látni való már ebbl, hogy szerz

nem tudott anyagával megbirkózni, nem tudta beleilleszteni az írói

kharakterrl szóló fejezeteket az életrajzba, hanem megbontván az élet-

rajz formáját, külön-külön foglalkozik íróval és regényekkel. E forma-

bontás nem lett volna baj, ha általa a két rész nyert volna tömörségben

és kidolgozásban. De épen az a bökken, hogy mindannak daczára az

életrajzi rész nem elég sírna és gyors eladású, a második, kritikai rész,

nem tömör és jellemzetes. Az életrajz még jobban sikerült, de a kritikai

alig viszi elbbre tudásunkat. Természetesen, mert az elbeszélés tehet-

sége inkább megvolt szerznek, mint jellemzési képessége, mely végre is

mélyebb gondolkodást, ersebb logikát és sok tudást kíván. A mit leg-

jobban nélkülözünk, hiányzik Jósika tehetségének tömör és határozott

jellemzése, hiányzanak azok a gondolatok, melyekrl bevezet soraim

egy-két megjegyzést adnak. Nem mondom, hogy talán nem lehetne az

egészbl összeválogatni s egymás mellé rakni a Jósikát jellemz állítá-

sokat, csak azt, hogy e munkát az írónak kell elvégeznie, mert az olvasó-

tól nem kívánhatja egy szerz sem, hogy kötetébl maga válogassa össze

azokat a szétszórt vonásokat, melyekbl a szerznek kellett volna

megrajzolnia hse alakját

Elég szó van ott mindenrl, a regények hseirl, meséirl, hát^

tereirl, jellemekrl és mindarról, a mirl szólnunk kell, ha egy regény-

írót jellemezni akarunk. De ha egy határozott tömör rajzot keresünk,

-csalódva forgatjuk végig a kötet második és nagyobb felét, el fogunk

tévedni a részletek között, vagy elfáradni, ha a szerz kitér elmélke-

déseit követjük.

A milyen buzgalommal foglalkozott munkáján, olyan buzgalmat

kíván olvasóitól, s nem a kész mvet mutatja meg, hanem azt akarja,

hogy vele együtt elemezzünk, keresgéljünk, szóval munkája közben lát-

tatja mvét. Mindent megmagyaráz, mindenre visszatér, s mert nem
von le jellemz tulajdonságokat, gyakorta ismétlésekbe esik. így leszen

eladása terjengvé, magyarázata fárasztóvá, elemzése aprólékossá ; így

jut oda, hogy az olvasó nem érzi ki mvébl sem az író alakját, sem

költészete jellemét ; így jut arra az eredményre bíráló, hogy a lazán

összefügg részletekbl nem alkothat magának tiszta képet, nem kap

markáns jellemz vonalakkal írt rajzot. A szétfolyó eladás bbeszéd-

eógre csábít, a tétovázó gondolkodás ismétlésekre visz.

Szeretném tudni, ki volt a szerz példája szóalkotásaiban, s hon-

nan vette különös kifejezéseit, melyektl úgy látszik szabadulni sem

kivan. Milyen szokatlan összetételek ezek : tárgylegördülés, mondarege,

elmegyönyörködtetés, képzeletvilágromboló, tárgyanyag, cselekmeny-cso-
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portosítások, rémérzület ; mily szokatlan jelz : bölcsészfej lányka, mi-
lyen igék : kizárólagosig hivatalt, elmámorít, stb.

E halmozott összetétek magukban is utalhatnának már arra*

hogy szerz halmozza nemcsak kifejezéseit, hanem mondatait is. Külö-

nösen hatnak hosszúlélekzet mondatai, s bennök az ilyen jelzk : áhí-

tattal határos nemes elfogultsággal vette kezébe (294. 1.) stb., a magyar
nemzet hazafias, de ünnepélyes napjai (295 1.), önmagába mélyedésre,

lelki megfigyelésekre ingerl, évtizedekre terjed szenvedései, melyek össze-

sorozva nem a jelzett kharakterét adják meg, hanem kharakterét is

elveszik.

E rövid mutatványok gyaníttatják a szerz laza mondatszerkesz-

tését, terjengsségét, st gondolkodásmódját. Mindez nála már szokássá

vált, s alig fog e stilbeli szabadosságról valaha leszokni. Már pedig erre

nem ártana gondot fordítani, mert csak akkor lehet reménye arra, hogy

megszerzi a stílus szabatosságát, ha már elbb megszokta gondolatai-

nak szabatos formulázását és az ily módon nyert mondatok leírására

fegyelmezi lelkét. E fegyelmet kiváltképen merem ajánlani.

Báró Jósika Miklós élete hálás tárgy monográfiái feldolgozásra, s

régtl fennállott kötelesség az irodalomra. Szaák Lujza nemcsak a köte-

lességnek tett eleget, hanem saját lelke unszolásának is, melyet a nagy-

érdem író úgy látszik egészen elragadott. A másik irodalmi kötelesség

b. Jósika mveinek teljes és kritikai kiadása úgy hiszem egy darabig csak

kegyes óhaj leend, de ha egyhamar mégis megtörténnék, ez érdekldés

fölkeltésében Szaák Lujza könyvének is lesz része.

Budapesten, 1891 márczius 15-én. Erdélyi Pál.

Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston küls tagról. Irta Pecz Vil-

mos. Budapest, 1890. 21 1.

Ezt az emlékbeszédet a M. T. Akadémia 1890 november 24-én

tartott összes ülésén mondta el Pecz Vilmos Pott Frigyes Ágostonról, a

tudományos hangtan és etymologia világhír megalapítójáról, kit els

tudományos testületünk 1858 deczember 16-án választott kültagjává.

Pott 1802 november 12-én született Nettelrede faluban Münder mellett,

1821-ben a göttingai egyetemen a theologia hallgatói közé iratkozott,

de leginkább philologiai és természettudományi eladásokat látogatott.

1825-tl 1827-ig a cellei gymnasiumban nyert alkalmazást, de meg-

ismerkedvén a Bopp által megteremtett új nyelvtudománynyal, 1827-ben

lemondott állásáról azzal a szándékkal, hogy a berlini egyetemen Bopp

tanítványává legyen ; miután pedig ugyancsak Berlinben megismerke-

dett Humboldt Vilmosnak az általános nyelvészetre vonatkozó eszméivel,

indogermán nyelvtanulmányait is ez irány szolgálatában folytatta.

1830-ban az általános nyelvészet magántanára lett a berlini egyetemen,

Digitized byGoogle



HAZAI IODALOM. 549

már 1833-ban kiadta «Etymologische Forschungem oz. korszakos

munkája els kötetét ; még ugyanebben az évben meghívták az álta-

lános nyelvészet rendkívüli tanárának a hallei egyetemre — volt az

els, ki ily czímen egyetemi kathedrát foglalt — s 1838-tól 1887 jul.

6-án bekövetkezett haláláig ugyané fiskola rendes tanára és irigyelt

dísze volt.

Mvei, melyek egybegyjtve tekintélyes könyvtárt képeznének, öt

csoportba oszthatók: 1. általános nyelvészetiek, 2. indogermán nyelvek-

kel, 3. nem indogermán nyelvekkel foglalkozók, 4. hangtani és etymo-

logiai, 5. mythologiai kutatások. — Általános nyelvészeti munkái közül

kiemelendk «Die Ungleichheit menschlicher Rassen haupstsáchlich

vom sprachwissenschaftlichen Standpunkte* (1856), mely az ethnologia

és nyelvtudomány határkérdéseivel foglalkozik, továbbá «Zur Frage

über die Classification der Sprachen* (1852) és «Max Müller und die

Kennzeichen der Sprachverwandtschafti (1855), melyek közül az els a

Steinthal, a második a Müller elméletével szemben kísérti meg a nyel-

vek osztályozását.

Az indogermán nyelvészet körébe tartozó mvei közül kiemelen-

dk «IndogermanÍ8cherSprachstamm» (1840) és • Das indogermanische

Pronomem (1879) czim nagybecs monographiái ós tDie Zigeuner in

Európa und Asien» (1844—45) czím korszakos munkája, mely a czi-

gány nyelvészetnek tudományos alapot adott. A nem indogermán nyelvek

közül bámulatos alapossággal foglalkozott az afrikai, jávai és japáni

nyelvekkel, mint tVerwandtschaftliches Verhaltniss der Sprachen vom
Jíaffer- und Kongos-Stamme unter einander* (1848), «Javanische

Sprache und Literaturt (1850), és «Die Japanische Sprache in ihren

Yerháltnissen zu anderen Asiatischen* (1858) ez. munkái bizonyítják.

Hangtani és etymologiai kutatásainak tárháza a híres «£tymologische

Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen », mely

els ízben 1833— 1836. két kötetben s mint második teljesen átdolgozott

kiadás 1859—1876. kilencz kötetben jelent meg. A Kuhn által kezdemé-

nyezett összehasonlító mythologiai tanulmányokban Pottnak is kiváló

része volt, ide tartoznak: «Mytho-etymologica» (1858— 1860) és

•Studien zur griechischen Mythologie* (1859) czím értekezései.

Mint e rövid áttekintésbl is kitnik, Pott a szó valódi értelmé-

ben universalis nyelvész volt, kinek méltó párja és utóda mindez ideig

nem akadt ; fereje mégis hangtani és etymologiai kutatásaiban rejlett,

a mennyiben a Grimm által szk területen alkalmazott hangösszehason-

lítási módszert, Boppot kiegészítve, az egész indogermán nyelvcsaládra

kiterjesztette ; tle bírjuk az els hangösszehasonlító táblázatokat, me-

lyek az összes, általa vizsgált nyelvekre kiterjednek, s általában véve

neki köszönhetünk legtöbbet a hangátmenetekre vonatkozó törvények
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fölfedezésében, st a helyeseknek elismert etymologiai magyarázatoknak

nagy száma is tle származik.

Ennyiben akartuk ismertetni Pecz Vilmos e figyelemre méltó

emlékbeszédét, mely csekély terjedelméhez képest igazán elismerést

érdeml teljességgel rajzolja Pott sokoldalú tudományos mködését s

helyes fogalmat ád a nagy tudós jelentségérl a nyelvészetben. Csak

egy pontja nem elégített ki, a hol az uj grammatikusok elleni vitáról

szól, melyben Pott Curtiussal, Müller Frigyessel, Schuchardttal és

másokkal együtt részt vett. Itt Pecz csak azokat az érdemeket sorolja

fel, melyeket az új grammatikusok az indogermán vocalismus, a hang-

törvények és az analógia kutatása körül szereztek, de meg sem említi a

másik tábor igen figyelemre méltó ellenvetéseit. Igaz ugyan, hogy kime-

rít ismertetésrl e rövid beszéd keretében úgy sem lehetett volna szó,

de mivel ez a kérdés még mindig aktuális, az indogermán nyelvnek min-

den ismerje megvárta volna Pecz úrtól, hogy a fbb argumentumokat

mind a két oldalról megvilágítsa.

Igen hasznos melléklet Pott mveinek bibliographiai felsorolása,

melyet Pecz, elmunkálatok hiányában, maga állított össze nagy fárad-

sággal. Dr. Nkmkthy Géza.

M. Tullii Ciceronis de oföciis libri trés. Edidit Joannes CsengerU
Budapesti, 1891, Wodianer. 138 1.

A «Bibliotheca scriptorum GraBcorum et Romanorumi czím
hazai szövegkiadásgyjtemény e legújabb kötete méltóképen sorakozik

régibb társaihoz. Nem nevezhet ugyan önálló kritikai recensiónak, de

az újabb szakirodalom lelkiismeretes felhasználásáról s a kiadó józan

eclecticismusáról tesz tanúságot.

A mi a kéziratok osztályozását illeti, azokat az elveket fogadta el„

melyeket Fbpp Ern fejtett ki tDe Ciceronis de officiis librorum codi-

cibus Bernensi 104 eique cognatis», továbbá «De Ciceronis de officiis

librorum codice Palatino 1531 • czím értekezéseiben s a melyeket

jelenleg irányadóknak tekintünk csaknem valamennyien, a kik Ciceró-

val foglalkozunk. A codexek jobbik családjához tartoznak a Bambergensis

(B), Herbipolitanus (H) és Bernensis (b) n. 391 , a rosszabbak csoportjá-

nak f képviseli pedig a Harleianus (L) n. 2716, Palatínus (p) n. 1531,

Bernensis (c) n. 104- ; az elbbiek sokkal hívebben rizték meg a hibák-

ban is a hagyományt, az utóbbiakat interpoláló kéz nyomai teszik gyanú-

sakká. A recensio alapjául tehát mindenesetre az els csoportot kell

elfogadnunk ; a mi pedig a másodikat illeti, az ide tartozó kéziratok

hasznát igen helyesen állapítja meg Csengeri prafatiója a következk-

ben : «Nec tamen hi codices omnino spernendi sünt, nam cum etiam

meliores codices non raro pro genuinis verbis aliena adsciverint et si
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non consilio at certe errore vei levitate librariorum non nulla parte

depravati sint, plura ver in his quam in illis desiderentur, compluri-

bus locis soli deteriores codices recta veraque servavisse videntur,

praesertim si eornm scripiuraB etiam Nonii vei Laotantii testimoniis confír-

mantnn. A már említett codexekhez járult ujabban az Ambrosianus

II. (M), melyrl Sabbadini értekezett «La eritica del testo del de officiis

di Cicerone e delle poesie Pseudo-Vergilian© secundo due nuovi codici»

ez. Cataniában 188S-ban megjelent mvében s a melynek olvasásai itt-

ott felhasználhatók.

Saját kritikai eljárásáról következleg nyilatkozik a kiadó

:

«Summa cura et diligentia id egi, ut ad optimorum librorum auctori-

tatem quam proxime accederem. Ubi tamen deteriorum librorum eerip-

lurae a Nonio vei a Lactantio confírmantur nec non locis optimorum

librorum corruptis, ubi deteriores veram seripturam servavisse videntur,

priores partes his deferre non dubitavi. Operám autem virorum doctorum

in his libris emendandis positam sedulo adhibui et in usum meum con-

vertere studui, sed coniecturas, quas tamquan scopuíos uitaveram, per-

paucas easque ab omnibus fere editoribus iam pridem cognitas ac

probatas in textum recipendum putavii. Józan conservativ elveket látunk

e sorokban kifejezve, a mink különben a Bibliotheca többi köteteiben

is érvényesültek, s ha magam eltértem tlük a Dejinibus múlt évben

megjelent kiadásában, az csak a hagyomány rossz minségének tulajdo-

nítandó.

A prsefatio gondosan felsorolja azokat az olvasásokat is, a melyek-

nél Csengeti eltért a C. F. W. Müller-fóle közkézen forgó kiadástól.

Önálló javítást csak egy helyen koczkáztatott, az I. könyv 92. §-ában :

« Haec prseseripta servantem licet magnifice, graviter animoseque vivere

atque etiam simpliciter, fideliter, hominibus amice*. Itt a hominibus

amice olvasást az eddigi kiadóktól eltéren a Bernensis hagyománya

(hominibus amice vivere) alapján fogadta el Csengeri, mert a jobb

codexek lectiója (vére hominum amice) érthetetlen. A hagyomány ter-

mészete ez esetben'olyan, hogy evidens javítást alig enged meg; annyit

azonban szívesen elismerünk, hogy a Csengerié olvashatóvá teszi a

szöveget s így iskolai kiadásba fölvehet.

Az egyes könyvek elején Schütz terjedelmes, az áttekintést nagyon

megkönnyít argumentumai állanak, az egészet használható index nomi-

num fejezi be.

A nyomás pontossága tekintetében e füzet az összes eddig meg-

jelenteket felülmúlja ; én legalább ismételt § vadászat* mellett sem tud-

tam benne sajtóhibát fogni. A m végén nincs is Corrigenda, a mi pedig

az eddigiek egyikében sem hiányzott. A küls kiállítás kifogástalan.

Dr. Némethy Géza.
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Sinionyi Zsigmond. Kis magyar nyelvtan a középiskolák els és

második osztálya számára. Hatodik, javított kiadás. Budapest, 1891.

Eggenberger. Ara 80 kr.

Sinionyi Zsigmond. Magyar nyelvtan felsbb osztályoknak. Negye-

dik, javított kiadás. U. o. 1891. Ára 1 frt.

Simonyi mindkét iskolai nyelvtana újabb s jelentékenyen javított

kiadásban jelent meg. Noha e nyelvtanok els megjelenésük alkalmával

egész új irányt jelöltek ki a nyelvtudomány és különösen a nyelvtanítás

számára, szerzjük még sem állapodott meg, hanem könyveinek minden
egyes új kiadása jobban és jobban igyekszik megvalósítani azt a czélt,

hogy megegyeztesse a tudomány igazságait az iskola követelményeivel.

Nyelvtanai ellen eddig fleg két kifogást emeltek ; elször, hogy ter-

jedelmesek, annyira, hogy sem az els, sem a harmadik osztályban nem
volt képes a tanár az eléje szabott anyagot elvégezni, ha csak kihagyá-

sokkal, törlésekkel nem segített magán. Ezen a mostani új kiadások

minden tekintetben segítettek. Az els osztály anyagán fleg az által

könnyített a szerz, hogy a szóképzésbl és a határozókból csak a leg-

szükségesebb tudnivalókat vette föl. A szóképzésbl csak a legfontosabb

kategóriákat tárgyalja, csak az él képzket, tehát azokat, a melyeket

minden, vagy majdnem minden egynem esetben lehet alkalmazni.

A ritkább képzket lehet ugyan alkalmilag érinteni, pl. ha az olvasmá-

nyok tárgyalásában vagy egy-egy szócsalád összeállításában esetleg rájuk

akadunk, de rendszeres tárgyalásuk az I. osztályban csakugyan nincs

helyén. így van pl. elhagyva a mozzanatos all, eU (fuvall stb.), a refle-

xiv ul, ül képz (vonul), s még néhány olyan képz, mely csak két-

három járatos példában kerül el. Egészen hiányzik most ez osztály

anyagából a szótk fajainak tárgyalása. — Ez elhagyásokon kívül is sok

czélirányos egyszersítéssel találkozunk a szóképzésben. Pl. a refl. ul, ül

elhagyásával azt az általános szabályt nyerjük, hogy a visszatér és

szenved igék mind ikesek. így a míveltet igék tárgyalásában azt a

gyakorlati új szabályt találjuk, hogy az ul-, /(/-képzs igék ezen képz
helyébe veszik föl az ít képzt (fordul: fordít, szépül: szépít) stb. —
A határozók tana most az I. osztály nyelvtanában egészben csak hat

oldalra terjed. Itt azzal a nagy egyszersítéssel találkozunk, hogy a ha-

tározók három nagy osztályba vannak foglalva : a mi nem helyhatározó

vagy idhatározó, az mind körühnáiyhatározó. Az utóbbin belül a tanu-

lóknak egyelre nem kell további fölosztással s más elnevezésekkel baj-

lódni ; a további részletezés a tanterv értelmében is csak a II. osztály föl-

adata. — A nagyobbik nyelvtant is minden tekintetben rövidítette a

szerz, elhagyva minden fölöslegest, kivált a hang- és szótanból, úgy

hogy az elbbi kiadás 200 oldala 166-ra vonódott össze, s ennyit már

csakugyan el lehet végezni a II. osztályban. így tehát elérhetjük azt a
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ászéit, melyet a szerz már Német Nyelvtanában is maga elé tzött, hogy

a grammatdzálásból csak annyit tartunk meg az iskolában, a mennyi

okvetetlen szükséges, — hogy mindenütt megválaszszuk a lényegest é6

ne halmozzuk el a tanulót a lényegtelen részletekkel és szrszálhasoga-

tásokkal, — és hogy így legalább minket nyelvészeket ne érhessen a túl-

terhelés vádja.

A másik kifogás, a mi Simonyi nyelvtanai ellen gyakran felmerült,

hogy nehezek. Leginkább a szótövek elméletét, a szóképzést, továbbá

a jelentéstant és a határozók tanát tekintették oly részeknek, melyek sok

nehézséget okoznak nemcsak a tanulónak, hanem gyakran a tanárnak

is. Csakhogy ép ezek a részek azok, a melyeknek tárgyalásában Simonyi

volt az úttör ; nyelvtanának els kiadásában sok új volt a tanárra

nézve is, nem csoda, ha az ily részek tanítása némi nehézséggel járt.

Azóta azonban sok történt; a mik.újítások voltak Simonyi els nyelv-

tanaiban, azóta a tudomány közkincsévé váltak, s maga járult legtöb-

bel hozzá azóta megjelent tudományos munkáiban, hogy a tanárok

munkáján könnyítsen. Els nyelvtana kézikönyv volt a tanárra nézve

is ; azóta a magyar határozókról s a kötszókról írt akadémiai pálya-

munkái s fleg a «Magyar nyelvi czím munkája b tájékoztató lett a

tanár számára ; s ezek után már most sokat könnyíthetett magukon az

iskolai nyelvtanokon.

Nyelvtanainak már régebbi kiadásain is meglátszik az a törekvés,

hogy a tudomány megállapította kétségtelen igazságok közül is csak

annyit vegyen fel a nyelvtanban, a mennyit a középiskolai tanuló

megbír.

így hagyta el már régebben a teljes tövek elméletét s szól helyette

a köthangzóról, mert ez jobban egyezik mai nyelvérzékünkkel. S hogy e

tekintetben ne érhesse a következetlenség vádja, annak elejét vette a

magyar szótket tüzetesen tárgyaló akadémiai értekezésében, melyben

mind régibb, mind pedig újabb eljárását meggyzleg megokolta.

Még áttekinthetbbé tette a nyelvtannak ezt a részét az által,

hogy a szóképzést egyesítette a beszédrészek tárgyalásával, tehát pl. az

egyes igenemeknek vagy fnévi stb. kategóriáknak jelentése és képzése

organikus kapcsolatban együtt van tárgyalva, továbbá hogy az igék

tövét az igeragozásnál, a névszókét a névragosásnál tárgyalja.

Jelentékeny könnyebbségül szolgál még az is, hogy a határozókat,

mint már említettem, csak három fcsoportra osztályozza : hely-, id-

és körülményhatározókra. Ez utóbbiakat osztja csak kisebb cso-

portokra :

1

.

állapot- és módhatározók

;

2. eredet- és okhatározók

;

3. vég- és czélhatározók csoportjára.

36
PhilologUi Közlöny. XV. 5.
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A csoportosításnak ezt az új módját az teszi ajánlatossá és

hasznossá, hogy ezen új csoportokon belül csakugyan jelents érint-

kezéseket és egyezéseket találunk, i^ppen a szerznek A Magyar
Határozók czím akadémiai pályamunkájában látjuk lépten-nyomon,

mint megy át az állapothatározó kategóriája a módbatározóéba, az

eredethatározó az okhatározóba, a véghatározó a czólhatározóba. Sok-

szor ez átmenet olyan fokozatosan történik, hogy alig lehet megállapo-

dásra jutni a határ tekintetében, pl. hogy a harczra készülni vég- vagy

czélhatározó-e, hogy vmit irigységbl tenni eredet- vagy okhatározó-e.

Ilyen körülmények közt valóban czélszer az egymáshoz ilyen közel álló

kategóriákat az iskolai tárgyalásban is kapcsolatba hozni s ezzel meg-

értésüket elmozdítani.

A kis nyelvtanban legszerencsésebb újítást a hangtan tárgyalásá-

ban látunk, a mennyiben ezt most teljesen a helyesírás tanításával

egyesíti a szerz. Az egyes hangok tárgyalásával párhuzamosan halad

jelölésük módja is ; részletesen szól a ketts mássalhangzók használa-

táról, st össze is állítja a gyakoribb eseteket, melyekben ketts mással-

hangzót, pl. ketts bb, tt, kk stb. hangot kell írnunk. Ezáltal szilárd

alapot vethet a tanár a helyesírás ismerete számára, úgy hogy a felsbb

osztályokban már majd kevesebb veszdsége lesz vele. A helyesírásnak

ilyforma tárgyalásával a szerz alkalmat szolgáltat a tanárnak arra is,

hogy már ellegesen szóljon az alaktan legfontosabb eseteirl, pl. a vei

rag által és az imperativusban keletkez kettöztetésekrl (tzzel, vas-

sal, — zze, ássa), a középfokról (a ketts bb begyakorlása alkalmával),

a perfectumról (a ketts fi-vei kapcsolatban) stb. stb. A 6zerz nem is

mulasztja el az effélékre való utalást, hogy ez által is megkönnyítse a

majdan következ alaktani részleteknek könnyebb megértését és elsa-

játítását.

A Kis Nyelvtant most is, mint már néhány kiadásban, az egyes

czikkekhez alkalmazott gyakorlatok (föladatok) fejezik be.

Végre kiemeljük, hogy a szerz most nyelvtanaiban teljesen az

Akadémia helyesírásához tartja magát. Nem akarta többé az eltér

orthographia külsségének föláldozni a nyelvtani fölfogás lényegét, s

rászánta magát ez engedményre azokkal szemben, kik éppen csak

helyesírása miatt idegenkedtek könyveitl. Egyúttal azonban magában

az Akadémiában indított mozgalmat, hogy az orthographiának lehet

egyszersítésében történjék megegyezés és megállapodás.

Az ismertetett újítások által Simonyi nyelvtanai a középiskolai

magyar nyelvtanításnak még az eddiginél is jobb és ajánlatosabb segéd-

eszközeivó váltak. Balassa József.
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Kaoul Chélarcl, La Hongrie contemporaine, Paris, 1891, Kugel-

mann, 382 1. Ára 30 fraxics.

Még alig ötven év eltt Magyarország teljesen izolált, majdnem

ismeretlen földrész volt Európa testén. Egy darab ideszakadt Ázsiának

tartották hazánkat a külföldiek és a magyar népet is olyannak képzel-

ték, mint a mely a tcbbi európai nemzetektl mindenben teljesen elüt

és az ázsiai népekkel hasonló hajlamok-, szokások- és sajátságokkal van

felruházva. Szabadságharczunk után a külföld kénytelen volt ugyan el-

ismerni, hogy a magyar nemzet csak ép úgy fogékony a szabadság,

egyenlség és az akkor divatos egyéb eszmék iránt, mint Európának

bármely más nemzete, de azért hazánkat még soká csak Ausztria egy

provincziájának nézték, melynek összes ügyei Bécsbl nyernek elintézést.

Csak a legújabb korban, mióta t. i. Magyarország a politika, nemzet-

gazdaság, ipar és kereskedelem terén is oly számottev állást tudott

magának kivívni az európai nemzetek között, melyet komoly veszteség

nélkül már a külföld sem ignorálhat többé, csak azóta van Európa

figyelme komolyabban felénk irányulva és ma már az idegenek nem mint

eddig, furcsaságaink és eredetiségünk iránti kiváncsiságból keresnek

fel bennünket, hanem saját ipari és kereskedelmi érdekeik miatt is kény-

telenek velünk alaposabban foglalkozni, viszonyainkat tanulmányozni,

és a hazánkban megfordult idegenek érdemesnek, st hasznosnak tart-

ják, az itt tapasztaltakat saját honfitársaikkal is megismertetni.

Magyarországnak ez ismerteti közül a németek, hagyományos

ellenszenvük által vezéreltetve, hazánknak a külföld eltt addig ismert

sötét képét olyan • claire-obscure» világításban tüntették fel, a melyben

annak fényoldalai csak félhomályban voltak láthatók, sötét oldalai pedig

csak még nagyobb arányokat nyertek. Jó barátaink, a francziák pedig

csupa szeretetbl oly tplein air» világításban mutattak be bennünket,

hogy bizony óhajtottuk volna, ha kevósbbé szeretnek, de inkább objetiveb-

ben és alaposabban jártak volna el. Nem csoda tehát, ha bizonyos fél

várakozással veszünk kezünkbe minden könyvet, mely hazánknak a

külfölddel való megismertetését czélozza és franczia író tollából ered.

Annál kellemesebb azonban e szempontból csalódásunk Raoul Chélard

•La Hongrie contemporaine* czím mvének olvasásánál.

Chélard jól átgondolt tervvel fogott mve megírásához, és szeme

eltt határozott, általunk eléggé nem méltányolható czél lebegett, melyet

ha nem is ért el teljesen, az bizonyára nem az jóakaratán és tehet-

ségén, hanem az általa használt kútforrások tévedésein múlt. •Kútforrá-

sok* tévedésein mondjuk, mert bármily furcsának tetszik is az ilyenek

36*
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használata egy franczia írónál, de szerznk, czélját szem eltt tartva,

nem engedé magát mint elz honfitársai, Mr. Tissot és a többiek, a

felületesség és chauvinismus által vezettetni, hanem lemondott inkább

arról, hogy eredetinek tartassék, azért, hogy annál alaposabb lehessen,

a mi ily esetben és ilyen mnél mindenesetre csak elny.

A 41 kútforrás közül, melyeket mvének elején rendre felsorol,

vannak ugyan kevéssé megbízhatók is, de találkozunk olyan nevekkel,

mint: Pulszky, Fraknói, Hunfalvy, Krö6sy József, Myskovszky és

Horváth Mihály is, akiknek munkáit szerz teljes bizalommal használ-

hatta. Ily mvekre támaszkodva, eleve is megóvta magát azon nagy

tévedésektl, melyekbe német és franczia eldei estek.

A. könyvnek elszava, melyben szerz kijelöli czélját, már hangjá-

nál fogva is érdekes. •Európa országai között — mondja Chélard —
a legkevésbbé vagy inkább a legrosszabbul ismert föld Magyarország. Míg

mi Amerikának bámulatos fejldését csodáltuk, azalatt ugyanezen bámu-

latos jelenség játszódott le majdnem a mi ajtónk eltt. Magyarország

&lig egy negyedszázad alatt, minden átmenet nélkül,(mint nemzet újra

szervezte magát, és magyar kereskedelmet, ipart, kiterjedt vasúti háló-

z atot, közoktatást, irodalmat, tudományt, festészetet, zenét teremtett

magának és mindezeket egyedül a nemzeti hagyományok ereje és rajongó

hazafias lelkesedése által. Ma Magyarország minden irányban versenyez-

het a külfölddel és azért jó lesz, ha Francziaország nem észrevétlenül

hagyja ezen fejldést, melybl a francziák is tekintélyes hasznot húzhat-

nak. » E tekintetbl szabja maga elé szerz is czélját, és azért oly mvet
akar alkotni, melyÍvel egyrészt megczáfolni óhajtja az eddigi ismerteté-

sek által terjesztett ferdítéseket, más oldalról pedig, mely képes legyen

vezetül szolgálni mindazoknak, kik Magyarország viszonyait meg-

ismerni óhajtják.

E czélból négy részre osztja mvét. Az elsben Magyarországnak

általános földrajzi és ethnográfiai áttekintését adja, a nevezetesebb és

szépségökkel feltn vidékek bvebb leírásával. A 2-ik részben a magyar

nemzet eredetét, történelmét, irodalmát és erkölcseit festi. A 3-ik rész a

magyar ipar, kereskedelem, földmvelés, vasutak és a pénzügynek van

szentelve. Végre a 4-ik részben, 70 oldalon át, magát Budapestet, annak

történeti fejldését és mesével határos emelkedését ismerteti, a touris-

ták szempontjából. A mint már e felosztásból is látható, szerz oly

tapintatos tervszerséggel és rendszerrel járt el mve kidolgozásában,

mint eldei közül e téren egyik sem.

Az egész mvet nem szándékozzuk elemezni, miután azt napi-

lapjaink egészben eléggé ismertették. Csak azt a részét akarjuk bveb-
ben bemutatni, melyet eddig csak nagyon röviden vagy épen nem tár-

gyaltak : a magyar fajjal, irodalommal és a mvészetekkel foglalkozó

fejezeteket.
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A 2. rész elején Chélard a magyar nép sajátságairól szól általában

és ennek fjellemvonásait találóan és helyesen állapítja meg. A férfi,

szerinte, középmagas termet és szabályos arczvonásokkal, erteljes

izomzattal, magas homlokkal, mély, többnyire szürke szemekkel és barna

hajjal bir. A n, plasztikus idomaival, gyakran a klassikus szépséget is

eléri. Arczszine, vonásai keletiek, járása kecses. Chélard a magyar faj-

ban is megtalálja azt a tgrandezzátt, mely még csak a spanyolban van

meg. Vallásában a magyar türelmes és sohasem fanatikus. Minden tet-

tében a becsületesség, szabadság és dicsség fogalmai vezetik, azért e

szó « becsület • nagyon közkelet kifejezés náluk. Két legtiszteletremél-

tóbb ftulajdonsága a vendégszeretet és hazafiság. A magyarnak külön-

ben nyílt jellemében két ellentétet talál, t. i. nemeslelk jóságot, köny-

nyen kormányozható szívet, de egyszersmind nagyon könnyen fölizgat-

ható, ingerlékeny kedélyt. E két ellentét nyoma, szerz szerint, a magyar

nép zenéjében is megvan. A magyar nép családi élete patriarchális színe-

zet. Az apa családjának tagjait •cselédjeim »-nek nevezi, feleségét «te»-

nek szólítja, míg ez t •kendi -ezi, mely szónak értelmét Chélard nagyon

helyesen úgy magyarázza meg a francziáknak, hogy az megfelel a fran-

czia vous-nak, hozzá még a tiszteletnek is bizonyos árnyalata járulván.

A tkendt-nek eredeti értelmét szerz természetesen nem ismeri. A házas-

társak a munkát megosztják egymás között : míg a férfiú a szántóföldön,

addig az asszony a konyhában dolgozik. A férj jól bánik nejével és

a magyar általában kitn családapa. Ezután röviden festi a magyar

népszokásokat, a háztznézést, az uralkodó babonákat. Költi lendület-

tel, — de semmi esetre sem oly vad románticzizmussal mint Tissot és

társai — festi a gulyás, csikós és juhász életét, mely eredetisége miatt

az idegenek eltt mindenesetre nagyon érdekes.

A néprl a városi lakosokra megy át, a melyekrl szólva meg-

jegyzi, hogy a magyar városok lakosai ma már szokásaikra teljesen meg-

egyeznek Európa többi városainak lakosaival, azonban még mindig

magukon hordják a régi idk bélyegét. Ilyennek találja pl. a társaságban

használatos czímzéseknek sokféle fokozatait, melyek természetesen neki,

mint francziának, ki a tmonsieun és •madame • czímen kívül egye-

bet nem igen használ, méltán feltnhettek mint a régi idknek egy

maradványa. Miután a nép ruházatát leírta, áttér a magyar zenére.

Chélard nagyon megkedvelhette a magyar zenét, mert a mellett, hogy

egész elragadtatással ír róla, itt még eddigi mérséklete is elhagyja és pl.

a csárdás eredetét illetleg roppant merész magyarázatokba bocsátkozik.

«A magyar zene — mondja— szoros kapcsolatban van a magyar nem-

zet szellemével. Nincsen falu. melynek ne volnának a maga czigányai.

A magyar zenében valami merész, vad, fékezhetetlen szenvedély ural-

kodik. A magyar nóta nem tudni hol és hogyan keletkezik ; zongorára
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nem igen alkalmas, mert annak a paszta szabad, napsugaras levegje

kell. » A zene szoros kapcsolatban van a tánczczal, és a táncz lassújának

teljesen megfelelnek a zene melancholikusan andalgó ütemei, a frissnek

a forró szenvedélyes kitörésbe, a cfuror hungaricus»-ba való átmenet.

Gbélard a magyar tánczot a magyar jellembl kifolyólag magyarázza,

a mi még lehetséges ; de midn e nemzeti táncznak eredetét akarja ki-

fejteni, nagyon is túll a czélon. A csárdás — Chólard szerint — erede-

tileg harczi táncz volt, mit az is mutat, hogy még ma is fedett fvel és

sarkantyús csizmában járják. E táncznak bevezet, ünnepélyesen szomorú

része, a • lassú*, a háborúban elesteknek volt szentelve; a második,

élénk résznek, a frissnek czélja volt az életben maradt harczosokat lelke-

síteni. Hogy szerz honnan vette ezt a túlmerész, furcsa magyarázatot,

nem tudjuk. Lehet, hogy valami eredetivel akart bennünket magyarokat

is meglepni vagy talán hallott valamit a törökver Kinizsinek híres

tánczárói és ebbl vonta le ezt a meglep következtetést. Azután a ma-

gyar zene történetének és fejldésének is adja vázlatát. Az els magyar

zenésznek a gyakori irodalmi viták hsét, a hagyomány szerint a XIII.

században Érden született Klingsohr Miklóst tartja, ki Gertrúd király-

nnek is kedvencz költje volt és tle 3000 frt évi fizetést húzott. Csodál-

juk, hogy Chélard e mesét könyvébe felvette, bár egy jegyzetben meg-

említi, hogy némely •német tudós » e személyt mythikus alaknak tartja.

Az els magyar zeneszerzk között felemlíti Batizi Andrást, Katona

Istvánt stb., de Székely Istvánról és Tinódyról hallgat. A modernek

között a legeredetibb két magyar mvészt, Reményit és Zichyt nem említi.

Ezek után három külön fejezetben ismerteti a magyar nemzet

politikai, míveldósi és alkotmányának történetét Hunfalvy, Fraknói,

Horváth Mihály és Kerékgyártó idevágó mvei alapján, tehát elég alapos-

sággal. Csak abban téved, hogy a magyar nemzetet közvetlen a szuomi

finntl származtatja, összetévesztvén a nyelvrokonságot a fajrokonsággal.

Csak most tér át a magyar irodalom tárgyalására, melyet, sajnos, feltn
röviden, alig 14 oldalon ismertet csak, pedig kívánatos és érdemes is

lett volna, hogy épen irodalmunknak eredetiségével, fejldésének saját-

ságos mozzanataival, páratlan emelkedésével bvebben foglalkozzék.

Hisz • irodalmában él a nemzet », és ép ennek az alapos és b ismerteté-

sével mutathatta volna meg szerz legjobban, hogy e téren is az európai

mvelt nemzetek színvonalán állunk.

£ fejezet elején keresi az okokat, melyek a magyar irodalom fejl-

dését késleltették. E hátramaradásnak forrását egyedül a latin nyelvnek

e század elejéig való általános elterjedésében és használatában találja.

Elfelejti azonban a hazánkat oly sokáig dúló belvillongásokat és figyel-

men kívül hagyja azt a szerepet, melyet hazánk három századon keresz-

tül játszott, midn egész Európának védbá9tyája volt a török ellen. Mi-
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<dn els irott emlékünket, a « Halotti beszédet* és tKönyörgést », említi,

egyszersmind a mai magyar nyelv sajátságainak is rövid, de helyes

áttekintését adja. 1800-ig terjed irodalmunkból csak egy pár nevet ad.

Tinódyról azt írja, hogy • lanttal kezében Attila, Árpád és Szt. István

tetteit zengte • . E tévedés ugyan nem valami fontos az idegenekre nézve

;

<ssak azt csodáljuk, hogy az a szakférfiú, kitl Chélard a magyar iroda-

lomra vonatkozó legtöbb felvilágosításait kapta, szerzt Tinódy mvei-
nek tárgyairól alaposabban nem informálta. Szintén e szakférfiú alapos-

ságának tudandó be tehát az a sorrend is, melyben Chélard költinket

felemlíti. tAz 1800-ig terjed irodalom — mondja szerz — nagyon

•csekély, és csak négy költ munkái érdemelnek említést ; az egyházi

beszédben : Pázmány, a lyrában : Balassa és Csokonyai, az eposzban

:

Zrinyi.» Nem tekintve, hogy Csokonai mvei csak 1805-ben jelentek

meg, Csokonai egyébképen sem említhet a másik három költvel egy

csoportban. E helyett azonban Gyöngyössi lett volna idesorolandó, a ki

s, maga korában a legolvasottabb magyar író volt és az újkor költészetére

is a legnagyobb befolyást gyakorolta. Ezenkívül felemlíthette volna még
Virág Benedeket, a •magyar Horáczot», kinél nagyobbat a maga nemé-

ben akkor még a külföld sem igen mutathatott fel, ki irodalmunknak

ez idben vizenys, áradozó költészetébe új hangot vitt be és ezáltal

szinte nagy hatással volt költészetünkre.

Az 1800-ig terjed költészetünknek ily túlságosan rövid ismerte-

tése után azt vártuk volna szerztl, hogy legalább legújabb korunk

irodalmával bvebben fog foglalkozni, hiszen mégis csak az irodalom

minden nemzet mveltségének tükre, és ha Chélardnak czélja volt, hala-

dásunkat és tudásunkat a külfölddel megismertetni, akkor ép itt terjesz-

kedhetett volna ki bvebben. De sajnos, hogy szerz itt is alig ad mást,

mint neveket. Kazinczyt egyáltalában nem említi ; Yörösmartyról csak

annyit mond, hogy költ és drámaíró. Hogy újabb költi nyelvünk meg-

teremtésében stb. mily része volt. arról nem tesz említést. Kölcsey csak

író és kritikus . . . Eötvösrl nyolcz sorban emlékszik meg és így jellemzi

t : hatalmas f, de szentimentális. Ez a «de» tehát szinte sajnálkozást,

kicsinylést jelent. Pedig Chélard téved, mert a mit ma Eötvösnél

érzelgsnek talál, az nem egyéb, mint a költnek tiszta, nemes idealis-

musa, melybl azokat a nagy áldásos eszméket merítette, melyekért

mindvégig lelkesült és melyeknek megvalósítását életfeladatának tekin-

tette. Természetes, hogy a mai ál-reális kornak e magasztos idealismus

nem vág ízléskörébe, hogy meg nem érti és szentimentalizmusnak bé-

lyegzi. Petfinek nagyon rövid életrajzát adja és megjegyzi, hogy sok

hasonlót talál benne Béranger-ból, ami szinte csak csekély részben igaz,

mert BéraDgerban semmi sincs meg Petfi hatalmas hazafias lendületé-

bl és lángoló szerelmi szenvedélyébl. Arany Jánost csak mint ballada-
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költt tünteti fel, mint epikus költt agyonhallgatja. Jókait egyáltalában

nem is jellemzi és mvei közül csak «A magyar nábob »-ot említi. Az
egyetlen m, melynek tartalmát Chélard bven ismerteti, «Az ember
tragédiáját. Egyéb költk csak névleg vannak említve. Ezután még a

nemzeti színháznak, valamint az akadémiának rövid történetét és szer-

vezetét ismerteti és a magyar hírlapirodalomnak is szentel néhány sort.

A szobrászatról és festészetrl nem emlékszik meg.

Chélard mve, daczára némely fejezetek túlrövid voltának és

többféle tévedéseinek, a legjobb és legalaposabb mindazok kzött, melyek

e nemben külföldön megjelentek. Szerz mint a franczia nyelv tanára

és mint hivatalnok hosszabb ideig idzött hazánkban és szabad idejét,

mint mve mutatja, ránk nézve is hasznos ismeretek gyjtésére fordí-

totta. Bejárta az ország szebb és érdekesebb vidékeit és tanulmányozta

a népnek szokásait és sajátságait. Azért neki nem volt szüksége arra,

hogy (mint elzi) holmi touristák által hazánkról terjesztett mende-

mondákra támaszkodjék mve megírásánál, csak azt írta, amit maga
látott és tapasztalt ; amit pedig nem láthatott, ahhoz alapos kútforrások

útján szerezte meg adatait. Mve ügyesen rendezett, könnyen áttekint-

het és érthet képet nyújt hazánkról. Soha sem törekszik ernek erejé-

vel valami különöset, meglept, eredetit mondani, mert csak ismertetni

és felvilágosítani óhajt ; nem akar sehol szellemesnek látszani, mert

czélja, hogy minél érthetbb legyen. Irálya könnyed és folyékony. Chau-

vinismusától nem engedi magát elragadtatni, de azért néha a közönséges

prózán felülemelkedik és némely vidéknek, különösen az Alföldnek

szépségeit oly költi lendülettel írja le, mint a hogy csak az írhat, ki a

végtelen magyar róna szabad levegjét maga is élvezte. Fvárosunk
mesés emelkedésérl, tudományos társulataink tevékenységérl, szín-

házaink msoráról és színészeink mvészetérl elismer lelkesedéssel

nyilatkozik; de mérséklete és tapintata sehol sem hagyja el. Egyes

hibák ugyan becsúsztak mvébe, de ezek semmi esetre sem olyanok,

melyek e munka értékét vagy a szerz érdemét kisebbítenék. Azért saját

érdekünkbl szintén óhajthatjuk, hogy e könyv oly nagy olvasóközön-

ségre találjon, mint a milyen nagy szorgalommal és lelkesedéssel Ché-

lard megírta. Vendé Ern.
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13. Péteri Takáts József. Irta Takáts Sándor dr. (Kegyes tanító-

rendi budapesti fgymnasium.) — Egy érdekes jelenséget kivánok min-

denekeltt constatálni. A magyar irodalomtörténet az iskolai értesítkben

ez id szerint a szerzetes rendek részérl nyeri a legtöbb munkást. Ügy
jöttem e tényre, hogy egy csomóba gyjtöm minden esztendben azokat

az értesítket, a melyek figyelmemet egy 8 más irányban felébreszt

dolgozatot hoznak. A túlnyomó szám néhány év óta a szerzetesrendeké.

Az idén is. Fiatal pap-tanáraink nemes versenyt látszanak folytatni e

téren s bár a siker, a tudományos eredmény, melyet elérnek, nagyon

különböz : a szorgalom és a jóakarat mindnyájukkal közös. Azt hiszem,

hogy ezért egymagára is elismerés illeti ket.

A czímbeli munka minden tekintetben a figyelemreméltóbbak

közé tartozik. Szerzje, Takáts Sándor dr., irodalmunk egy régen elfele-

dett, eléggé sohasem is méltatott alakjának kivan igazságot szolgáltatni.

S teszi ezt lelkiismeretes gonddal, buzgósággal, melegen és részletesen,

a nélkül, hogy Ítéletét rokonszenve által túlságosan befolyásoltatni

engedné. Nem is várhatunk mást attól, a ki élesen, de helyesen rója meg,

hogy szokás ma nálunk felkapni egy írót s annak mködéséhez annyi

eredményt, annyi hatást fzni, a mennyit az soha sem ért el. Rendesen

a nagyobb tehetségeket magasztalják ilyen módon — a kisebbek rová-

sára. Nem tartom azonban jogosultnak azt a kifakadást, hogy «ez a ne-

mes lelk író egészen kiszorult irodalomtörténeteinkbl, habár nála cse-

kélyebb érdem írók munkássága elég bven van tárgyaival. A teljes

magyar irodalomtörténet még soká lesz megírva ; sok-sok olyan mono-

graphia, min a Takáts Sándoré, fogja csak lehetvé tenni ; addig bele

kell nyugodnunk abba, hogy igen sok jelesünk oszsza a Péteri Takáts

József sorsát 8 az irodalomtörténeti compendiumok els sorban azokról

emlékezzenek, kik nagyobb nyomot hagytak maguk után. A « csekélyebb

érdem írók munkásságának b tárgyalása* nálunk még egyszeren

nincsen.

Péteri Takáts József, a veszprémi káptalan ügyésze, jószágigazga-

tója, majd Gyrmegye fjegyzje, szerintem nem is annyira mint író,

hanem inkább mint lelkes és áldozni tudó dilettáns, mint Kisfaludy

Sándor, Berzsenyi, Szabó Dávid, Horváth Endre, Görög, Verseghy és

sok mások barátja érdemes az emlékezetre. Született 1767-ben Keszt-

helyen. Iskoláit szülvárosában és Gyrött, majd Pozsonyban mint kis-

pap elvégezvén, gróf Festetich György, a keszthelyi híres mágnás fiá-

nak lett a nevelje.
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Ismeretes az a derék hazafias szellem, mely a pozsonyi papnevel

intézetben ez idétt uralkodik. Kisfaludy Sándor is onnan kapja — köz-

vetve bár — els fellángolását. Takáts e szellem hatása alatt Fejér

Györgygyei fogadalmat tesz, «hogy életét és tehetségét a nemzeti nyelv

és hazai tudományosság felvirágoztatására fogja fordítani •. Hajlama a

philosophiához vonja ; Kant, Rousseau, Montaigne, Popé, Fénelon stb.

már akkor legkedvesebb olvasmányai s bizonyosnak látszik, hogy a

késbbi moralistát szintén a pozsonyi intézet nevelte benne.

Mint nevel teljes odaadással szentelte magát hivatásának. Hosszú

nevelési programmot készített a gróf számára, tanulmányt írt Rousseau

Emiljérl és kivonatolta a legtöbb német és olasz erkölcstani írót. Mind

ennél érdekesebb azonban, hogy tanítványa erkölcsi nevelésére apró kis

történeteket dolgozott ki, versben és prózában vegyest. (Ha jól emlék-

szem, az Erdélyi Múzeum-Egylet közölt néhány év eltt nyelv- és tör-

ténettudományi kiadványaiban hasonlókat Döbrenteitl.) Sajnos, hogy

e dolgozatok nagy része elkallódott ; az a néhány mutatvány azonban,

melyet a maradványokból Takáts Sándor tanulmánya ád, elegend arra,

hogy a többinek elpusztulását ifjúsági irodalmunk veszteségének tartsuk.

Gróf Festetich György azzal mutatta ki bizalmát és elismerését

Takáts neveli mködése iránt, hogy fiát egészen a gondjaira bízta s

mindkettejüket Bécsbe küldötte fel.

Takáts Sándor dolgozatának ügyesen megírt, érdekes fejezete e

bécsi tartózkodás. Bécs mint irodalmi középpont, a XVIH. század for-

radalmi eszméinek hatása, Takáts írói ismeretségei, sikerült részletek

benne. De mindenek felett érdekes az a néhány adat, mely Takáts J.

és Kisfaludy Sándor baráti viszonyukat világítja meg. Takáts Sándor

hajlandó ez ismeretség kezdetét Takáts J. gyri tanulókorára vinni

vissza ; tudvalevleg Kisfaludy Sándor is ott járt iskolába ; de ha tekin-

tetbe veszszük a kettejük közt lev korkülönbséget, alig tarthatjuk való-

szinnek, hogy a kis és nagy diák ismerje egymást. Nagyobb a lehet-

sége annak, hogy Takáts és Kisfaludy S. Pozsonyban jutnak közelebb

egymáshoz, ámbár együttes ott tartózkodásuk ideje rövid s érintkezésü-

ket egyetlen adat sem bizonyítja. Kétségtelen azonban, hogy ez a fiatal-

kori ismeretség, ha megvolt is, csak Bécsben fejldött ersebb barátsággá.

E barátság jogán Takáts bizonyára befolyással volt Kisfaludy Sánd. köl-

ti munkásságára, ha mással nem, irodalmi ismeretei, általános mvelt-

sége és Ízlésével. Arra látszik mutatni az a tény, hogy Kisfaludy neki és

Görögnek küldözgette külföldrl a Himfy egyes részeit. Takáts eszkö-

zölte ki összeköttetései segítségével a nyomtatási engedélyt, minek örö-

mére a Himfy barátai fényes lakomát csaptak ; ugyan nyomatta a

munkát s azonfelül sokat buzgólkodott terjesztésében is. Légrády rövid

idn arról tudósítja Takátsot, hogy « Himfy példányai immár kezdenek
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teljesen elfogyni*. Hanem ebben talán magának Himfynek is vannak

érdemei.

Becses közlemény, az elbbiek kapcsán, Takáts ismeretsége Sze-

gedy Rózával, Kisfaludy késbbi nejével.

Említve találjuk Takáts szereplését a Hirmondó szerkesztésében

is. A tény az, hogy Takáts dolgozott a Hírmondóba ; Kerekes halála

után az egyedüli szerkeszt, Görög, rá bízta a hírek rovatát ; túlzás

azonban azt állítani, hogy az munkásságának elmaradása vonta maga
után a Hirmondó bukását. Takáts Sándor ez állítását Sándor Istvánnak

egy Révaihoz intézett levelére alapítja, mely többek közt így szól: iHa

Takáts itten megmaradt volna a Magyar Hirmondó meg nem
sznt volna ». Ám ugyané levél mondja alább : cmert azt Somogyi alkan-

czellár, az jóakarója, tovább is életben megtartotta volna*. Ezzel

Takátsnak nem írói munkássága, hanem befolyásos összeköttetése van

határozottan kiemelve. De van még egy másik adat is az ellenkez

bizonyítására. Takáts 1800-ban hagyta el Bécset, a Hirmondó pedig

1803-ban sznt meg, úgy tudom azért, mivel Görög az udvarhoz ment

József fherczeg neveljéül és senkit sem talált, ki a szerkesztést foly-

tatta volna.*)

1797-ben Takáts beutazta tanítványával Magyarországot. Utazá-

sáról hosszabb leírást készített, melynek azonban szintén csak töredéke

maradt. Takáts Sándor ebbl is közöl egy darabot s ennek alapján iga-

zat kell neki adnunk abban, hogy ez érdekes munka elpusztulását mél-

tán sajnálhatjuk, annál is inkább, minthogy ama korból Teleki Domokos
munkáján kívül telje6 útleírásunk nincsen. Említésre méltó még, hogy

Takáts nagyobb értekezést is írt a Hazai utazások szükségességérl ; az

Erdélyi Magyar Nyelvmível Társaság felbomlása miatt azonban, mely-

nek felszólítására készült, ez is kiadatlan maradt.

Mindez, megtoldva Takáts József nevelési elveinek rövid fejtege-

tésével, mint említem, Takáts bécsi tartózkodásának fejezetében van

kimeríten tárgyalva.

A következ fejezet Takáts Költeményes munkait és Erkölcsi okta-

tásait ismerteti. Megvallom, tartottam attól, hogy az a rokonszenv, st
határozottan nagy szeretet, melylyel a tanulmány eddig Takáts lépteit

kíséri, károsan fogja befolyásolni az író Ítéletét. Alaptanúi. Takáts

Sándor nem csinál hsébl irodalmi herost, nem huny szemet annak

gyöngeségei eltt s ha dicsér, nem pusztán magasztal.

Takáts József Költeményes munkái Festetich György grófnak

ajánlva 1796-ban jelentek meg, oly idben tehát, mikor a legszerényebb

igénynyel fellép munka is nyereségnek volt tekinthet irodalmunkban
;

*) Ferenczy: A magyar birlapirod. tört. 58. 1.
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mindazáltal, úgy látszik, a nagyközönség alig vett tudomást rólak. Ha
Takáts barátai, talán inkább személyes tulajdonai szeretetébl, nem
emlegetnék sokszor túlságos dicsérettel is, nyomot se hagytak volna.

Nincs mit csodálkoznunk rajta. Takáts mint költ is moralista, inkább

az, mint költ ; már pedig régi dolog, hogy a legszebb erkölcsi tanúság

is hatástalan marad, ha nincs benne poesis. Takáts Sándor megkísérti

ezt költjének subjectiv érzéseivel enyhíteni, melyeket az a didaktikai

irány objectiv természetébe vegyít, érdekességét, önállóságát, st úttör

voltát vitatja ebben ; de, azt hiszem, a Takáts József költi érdemeinek

méltatására teljesen elegend az. ha elismerjük róla, hogy tanításait

élvezhet, kellemes alakban, magyaros nyelven adja az olvasó elé ; töb-

bet bizonyára maga sem kivánt és remélt.

A részletezés se mutat egyebet. Elegyes verseiben kivétel nélkül a

tanúság a fdolog ; leírásait, elbeszéléseit egyaránt csak eszközül hasz-

nálja t bölcseleti tételek és erkölcsi életszabályok levezetésére ». Ugyan-

úgy tesz Énekeiben is. E kisebb költemények tulajdonképen csak abban

különböznek az elbbiektl, hogy amazok páros rím alexandrin sorok,

ezek pedig változatos lyrai strófák. Az Erkölcsi és vels mondásokról

Takáts Sándor is elismeri, hogy közkelet sentencziák, melyeknek leg-

fbb érdemük «a mondatok kerekdedsége és a kifejezések biztossága » ; a

Találós mesék pedig •inkább gyjtemény, mint Takáts kizárólagos

mfíve». Legérdekesebb még az Ágnes története czím verses novella; de

ez sem azért, mintha cselekvényt, mvészi compositiót vagy jellemzést

találhatnánk benne. Engem e történet némileg Kármán Fannijára emlé-

keztet, annak poesise nélkül, durvább anyagból és halványabb színekkel.

Kár, hogy szerznk nem említi a novella keletkezésének idejét ; nem
volna érdektelen tudni, vájjon nincs-e abban a Fanni hatásának része.

Az erkölcsi tanúság természetesen itt sem marad el. Takáts Sándor szé-

pen foglalja össze, hogy «az ifjú szenvedély kell mérséklet híján meg-

vesztegeti az alapjában jó erkölcsöt s az önuralom hiányának, a féktelen-

6égnek következménye még azok között is, kik szintén együtt éreznek,

biztos bukás* — szebben, vagy legalább jobban, mindenesetre jobban,

mint Takáts József Gyöngyösi modorú versei, melyek mindenütt Gyön-

gyösi okoskodó részleteinek laposságával folynak.

Mindent összevéve, Takáts költi egyénisége semmivel sem emel-

kedik ki a középszerségek sorából ; nem még azzal sem, mit Takáta

Sándor szintén nagyobb érdeme gyanánt jegyez meg, hogy t. i. Horatius

és Vergilius, meg Schiller és Kleist stb. hatása daczára önálló marad. Ez
önállóság az a nemzeti vonás, mely érzésben és formában a régi hagyo-

mányokhoz ragaszkodik s közös tulajdona múlt századi íróinknak a
franczia és népies iskolában egyaránt mindaddig, míg Kazinczy divattá,

nem teszi a mvészi hajhászatát.
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Marad \ndóbb nevet biztosít Takátsnak Költeményes munkái után

három évvel kiadott második mve : az Erkölcsi oktatások. Figyelemre

méltó gyakorlati philosophia ez, melyet Takáts búcsúzása alkalmával

adott tanítványa kezébe; de gyönyörrel és haszonnal olvashatja bárki,

mert vonzóbb és tartalmasabb magyar munkát e nemben alig mutat-

hatunk fel. A világirodalom legnagyobb gondolkodóinak buzgó és lelki-

ismeretes tanulmánya
;
józan és érvényüket sok tekintetben ma is meg-

tartó pbiloBophiai tételei, de kivált paedagogiai értéke teszik élnem múló

becsét. Az irodalomtörténet ezenfelül hálásan tartozik feljegyezni, hogy

a kor színvonalán álló ez irányú munkásság megkezdésében Takáts

Józsefé az érdem.

Legnagyobb szolgálatát azonban ama könyvkiadó vállalat meg-

indításával tette Takáts az irodalomnak, melyet Magyar Minerva néven

ismerünk, s melyet eddig Bacsányinak tulajdonítottak. A tévedés onnan

«redt, hogy a vállalat els kiadványának, Ányos munkáinak összegyj-

tését és sajtó alá rendezését Baosányira bízták ; az egésznek lelke, irány-

zója azonban kezdettói fogva, s fentartója késbb egyedül és minden

kétséget kizárólag Takáts. dolgozza ki a részletes tervet, közli gróf

Festetich Györgygyei, ki évenként 1000 frtot bocsát rendelkezésére ;

szólítja fel közremködésre a nevesebb írókat s hozzá érkeznek a leg-

különfélébb és nagyszámú ajánlatok, összesen 102. Annak eldöntését,

hogy mely munkák bocsáttassanak sajtó alá, gróf Festetich magának

tartotta fenn. Így jelenik meg 1798-ban Ányos, 1799-ben az Erkölcsi ok-

tatások. A következ évre Virág Benedek költeményei voltak kitzve,

mikor a gróf hirtelen és minden elgondolható ok nélkül megvonta az

ezer forintos segélyt. Takáts, ki biztatásaival, Ígéreteivel némileg köte-

lezettséget vállalt az írókkal szemben, elszomorodva és elkeseredve

fogadja a csapást; de csüggedését legyzi szeretete, lelkesedése a nem-

zeti ügy iránt s elhatározza a vállalat fentartását — saját erejébl. «Reá

szánom idmet, fáradságomat, csekély mindenemet a míg csak gyzöm*
írja Arankának 1799 áprilib 29-ón. S Virág Benedek költeményei csak-

ugyan elhagyják a sajtót annak a jövedelemnek árán, melyet az Erkölcsi

oktatások hoztak s mit a gróf már elzetesen Takátsnak adott ajándékul.

A Minerva folytatásában ekkor hosszabb szünet áll be, mert Takáts

ez id szerint még nincs olyan anyagi viszonyok között, hogy a tisztán

hazafias vállalatra sajátjából többet áldozhatna; áldozatkészsége külön-

ben is igénybe van véve a Himfy els része, majd a Boldog szerelem és

Regék kiadása által ; buzgósága azonban nem csökken, tervei nem szü-

netelnek : szeretné Kis Jánost is közrebocsátani s Ígéretet tesz Hajnié-

nak a Magyar Parnassus kinyomatására. Végre 1808-ban világot lát a

Minerva IV. kötete Pápai Sámuel nagy munkájával, A magyar litera-

túra esmérétével s azután még egy, Ruszék József Philosophiaja, amaz
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egészen Takáts, ez Dréta Antal erszényébl. A vállalat ezzel véget ér,

de nem a Takáts bkezsége. Egyebek közt Horváth Endre Zircz emlé-

kezete is neki köszönheti megjelenését.

íme a lelkes mbarát és hazafi, ki minden áldozatra kész nem-
zete irodalmának felvirágoztatásáért. S az akkor, midn az eredményei-

ben ki8zámíthatlan, megbecsülhetlen küzdelem legnagyobb akadálya az

anyagi szegénység. Valóban érdemes arra, hogy korának legjobbjai sze-

ressék, hogy neve a legtiszteletreméltóbbak között foglaljon helyet.

Mindezt részletesen ismerteti Takáts Sándor tanulmányának

V. fejezete «Egy könyvkiadó vállalat a múlt században*. Nem kevésbbé

részletes és becses az ezután következ két szakasz: cTakáts és az

ypsilon háború; Takáts és a nyelvújítási harcz*. Takáts ugyan nem
játszott vezérszerepet sem egyik, sem másik küzdelemben, de mindket-

tbl kiveszi részét egy-egy értekezéssel s mint egyike a Dunántúl neve-

sebb íróinak, mindvégig érdekelve van a mozgalom által. Buzgólkodá-

sában itt is a legnemesebb szándék, a legjobb akarat vezérli; a küzd
felek elfogultsága és szenvedélye nélkül, békés közvetítéssel óhajtja az

ellentétek kiegyenlítését s noha nyelvészeti készültsége nem nagyobb

a mvelt laikusénál, ha védekezésében a hazafias buzgóságra való hivat-

kozás tudományos érvnek szerfelett gyönge is : azt semmi esetre sem

érdemelte, hogy turpiter corruptusnak neveztessék éppen attól (Révai),

kinek, bár elveire nézve sokban ellenfele, nagy munkája kiadhatásában 6

fáradozott legtöbbet. Takáts Sándor derekas munkát végzett e két fejezet-

ben azzal, hogy megismertetett bennünket egyfell a nagy orthographiai

harcz minden részletével, másfell, hogy védelmébe vette az orthologu-

sokat, kimutatván róluk, hogy nem voltak minden újításnak ellenségei*

Takáts József egyébiránt a küzdelemnek végét nem érte meg, mert

1821 tavaszán, barátai és tiszteli szinte szomorúságára, elhunyt.

Egész könyvet tesz ki (165 oldalt), mit szerz buzgalma és fárad-

sága e törekvésében nemes, munkásságában önzetlen és lankadatlan

élet jellemzésére összehordott. Takáts József, ha nem tartozik is iro-

dalmunk els rangú jelesei közé, megérdemelte e gondot. Eszméinek,

elveinek maradandó, melegít voltát semmi sem bizonyíthatja jobban,

mint a Takáts Sándor tanulmánya, melynek tartalma érdekességén,

gazdagságán kívül, legvonzóbb tulajdonsága a szépért, jóért való szinte

lelkesedés, mit bizonyára nagy részben a Takáts József nemes példája

keltett. Talán ennek tulajdonítható, hogy stíljében is sok a szónokias.

Másfell nem hagyhatom szó nélkül az Ízlésnek azt a hiányosságát, hogy

szerznk túlságosan hangoztatja az évekig tartó kutatást és sokfárad-

ságot, mibe munkája került ; hogy igen sok a szatócs boltjának emlege-

tése, hol Takáts J. levéltára elkallódott ; sok a ritkított bet, melyekkel

nem hívja, de követeli a figyelmet, s hogy idézeteiben kevés a mérték*
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De ezek nem döntik meg azon ítéletemet, hogy Takáts Sándor tanul-

mánya a programmértekezések elsei közül való.

Sopron. Marusík Pál.

14. Porubszky Pál : Színügyi viszonyaink Bessenyei koráig.

(Nyíregyházi ág. ev. fgymn. 16. 1.) — A programmértekezések három

csoportja dívik. Az egyik — s elre kimondhatjuk a leghelyesbik — a

tanulók igényeit tartja szem eltt. A másik — a kevésbbé szerencsés,

de kultiváltabb— nsgyobb dolgozatok átriumának tekinti a programm-

értekezést. Kevésbbé szerencsésnek mondtam, mert elször, legalább is

bajos a programmértekezések rende9 keretében (1—2 ív) valami tudo-

mányos kérdést in nuce is (hát még behatóan) megvitatni, s így elálla-

nak aztán a tudományos prospectusok, tervezetek, vázlatok, töredékek

stb.; másodszor azért, mert szem ell téveszti a programm egyik ffelada-

tát, s a helyett, hogy a nyárra mennyi-annyi képz olvasmányt adna a

növendék kezébe, olyat nyújt, melyet a tanuló meg nem emészthet, st
sokszor meg sem ért, s a minek alkalmasabb helye volna valamely folyó-

iratunkban, vagy teljesen kidolgozva : önálló munkában. A harmadik,

szintén nem parlag csoport az, mely a két els irányt egyesíteni akarja.

Ez a szerz egyénisége és álláspontja szerint, ép úgy mint a két elbbi

is, jó vagy rossz lehet. Pedig hát, de szívesen venné mindenki és mily

méltányosan kívánhatjuk valamennyien, hogy a mi programmban áll,

valóban programmszer buzgósággal és lelkiismeretességgel készült le-

gyen. Ez volna az ily értekezések condicio sine qua non-ja. Jelenlegi

viszonyaink közt ugyan eléggé utópisztikus e kivánalom, de jogos.

A jelen értekezést helyesen csak az els csoportba sorolhatjuk,

de másért nem igen, minthogy újat, ismeretlent nem mond benne. Hsé-
gesen reprodukálja Gyulai (régebbi) egyetemi eladásait : A magyar
drámairodalom történetérl, és csak az elején említ még egyet-mást, a

mi ily szkkör dolgozat keretébe nem való, a görög-római színügyi

viszonyokról. Porubszky tanulóknak szánta ugyan dolgozatát, de nem
szabta teljesen hozzájuk. A helyett, hogy adott volna átnézeti vázlatot

drámairodalmunk els korszakairól, nem egyszer részletekre fecsérli ide-

jét és papirosát. Kifogásolom a következket

:

Mindjárt dolgozaktezd állítása hamis. Azt mondja: tMidn Döb-

rentei G. 1814-ben az Erdélyi Múzeumban kitzte az els magyar drá-

mai pályadíjat stb.» pedig tudjuk, hogy nem Döbrentei tzte ki az els

drámai pályadíjat irodalmunkban, hanem Péczeli (Minden. Gyjt.). De
talán azt akarta mondani, hogy az els sikerkoszorúzta pályázatot, mert

a Péczelié, tudvalevleg, medd maradt. •Termékeny drámairodalomról

ma sem beszélhetünk, annál kevésbbé «néhány évtizeddel • 181 4 után.

Minek való oly feltevés, hogy : színmvészetünk Bessenyei eltt talán
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már gazdagon termett egyszer valaha ? Ez legfeljebb kételyt ébreszthet

az olvasó növendék lelkében, a melybl nem lehet szerencsés kilábolás,

mert több, mint valószín, hogy nem volt «gazdag színmveszetünk ».

Ábelnek mysteriumainkra vonatkozó nézetérl nem szól, a mit talán

érdemesebb volna megtudni, mint az antik tragédia-komédia keletke-

zését, különösen egy magyar tárgyú dolgozaton belül. A mysterium ke-

letkezése után legtöbbet szól a jezsuita-drámákról. Egynéhánynak (Jeka-

niás, Sedeciás) kelletén is túl bven elmondja a tartalmát. De hogy
miért hagyta el Illei legérdekesebb darabját: a Tornyos Pétert, a tár-

gyalásból, nem láthatni be, valamint azt se, miért mond Laekai helyett

Laskó-t, Felvinczy helyett Ferenczy-t, irodalomtörténetíróinkat miért

mondja történetíróknak. Legfeljebb a kell gond és pontosság hiányáról

tanúskodnak.

De azért iskolai szempontból a dolgozat nem végzett hiába való

munkát, mert a mely tanuló elolvasta, színügyeinkrl Bessenyei koráig

legalább valami átnézetet nyert. A nagyobb munkákból, melyeket ha el

is olvasna, nem meríthetne ily könnyen megrizhet összeállítást.

S az lenne a programmértekezések tulajdonképi feladata, hogy a na-

gyobbszer, újabb kutatásoknak eredményeit egyszeren, világosan el-

adják. Ezt tzte ki czéljául Porubszky is, de hogy dolgozata nem felel

meg teljesen a kívánalomnak, annak az esetleges körülményeken kívül

maga az oka. Néhol pokat, néhol keveset mond.

A helyesírási következetlenségeken (Tespis, presbiter, mysterium,

Comico tragédia) s az interpunctio gondatlanságán kívül találunk a

kis dolgozatban oly hibákat is, melyektl mindenkinek, de különösen

a magyar nyelv tanárának s hozzá ily szk körben, gondosan óva-

kodnia kell : szábatlanságot és helytélen szórendet Olyanokat találhatni

benne : «A Dionysios tiszteletére énekelt kardalok az els tragédiák,

mivel az ünnepély bakkecske (tragos) áldozat mellett ment végbe ».

Mily idegenszer továbbá : «Hlei János jezsuita darabjai szintén ismer-

tek és sokat játszottak valánakt. Szórendi vétségek: cA régi görö-

göknél és rómaiaknál a dráma szülje a vallás volt», rectius : A görö-

göknél a vallás volt a dráma szülje, vagy : « fontos kérdés ez, melyet

azonban még eddig szaktudósaink nem egészen fejtettek meg» , helye-

sebben : melyet azonban szaktudósaink mindeddig még nem fejtettek

meg teljesen.

A dolgozat, mint említettük, helyes irányban indul, de a

benne próbált kis irodalmi séta nem szabályos, hanem osivirgs-

csavargó 8. Legnagyobb hibája a confusus idrend. Maga is észre-

veszi, hogy a moralitásokról elbb kellett volna beszélnie, nem pedig

akkor, midn már végzett a mysteriumokkal és az iskolai drámák-

kal. De tetézi a bajt, midn nyomban rá fölemlíti a XVII. századbeli
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Actio curio8át e ez után az Elektra- és Jiepfaa-fordításokat a XYI. szá-

dad végérl.*)

De nem kevésbbé téved, midn azt hiszi, hogy a felsorolt anyag

alapján megfelelhet arra a kérdésre, kik szolgáltatták az els anyagot a

magyar színpadnak ? Mert ha erre meg akar felelni, több gondot kell

fordítani Simái Kristóf, Fejér György, Dugonics András els drámai

kísérleteire is. Pedig ez a három név el sem fordul az értekezésben s

így nem csoda, ha a jezsuita drámákat tartja •kétségtelenül • olyanok-

nak, melyek az els anyagot szolgáltatták a magyar színészetnek és

drámairodalomnak.

Még azon esetben, ha az értekezés czímét < Színügyi viszonyaink

Bessenyei koráig* úgy érti, hogy csak az 1779-ig szerepelt magyar drá-

mákról fog beszélni, még azon esetben is nagyot tévedt az által, hogy

Dugonicsot teljesen figyelmen kívül hagyja, mikor tudjuk róla, hogy

Plautus Menaechmijét 1766-ban « tisztítja t meg mocskaitól », Tárházit,

Holberg után már 1770-ben írta meg.

A jezsuitákon kívül a piarista és pálos-rendeknek nem kisebb

érdeme van az iskolai dráma terén. Ha a nagyszámú, de többnyire ide-

gen nyelv jezsuita-drámák mennyiségileg nagyobb helyet töltenek be

az irodalomtörténet lapjain, a piaristák és pálosok kisebb számú, de

legtöbbnyire magyar nyelv, magyaros zamatú iskola-drámái kétség-

telenül amazoknál nagyobb befolyást gyakoroltak a magyar drámairo-

dalomra és magyar színészetre. Mindezeket a tévedéseket azonban kike-

rülhette volna, ha nagyobb figyelmére méltatja Bayernek többször idézett

mvét. Azt nem akarjuk hinni, hogy B. mvét csak mások idézetei

után ismeri, de helytelenítenünk kell, hogy adatainak népszersítése

körül pongyolaságot árul el. Dr. Demek Gyz.

15. sköltészetünk. Irta Thúry József. (Halasi ref. lyceum). —
Thúry József, a török tábornak egyik hadnagya az ugorság nyelvi háború-

jában, letévén a hadi szekerczét, im a béke ölén a magyar irodalom-

történet nyugodalmas házi foglalkodásának adta magát. E tevékenység,

úgy látszik csak egy iránya törekvéseinek, melyekben mindenütt a török-

sóg hadnagya ismerszik ki. Ügy látom, figyelme kiterjed a magyar és

török népek egész mveldésére, s összehasonlító kultusára teszen tanul-

mányokat. Ezek segítségével szeretné a magyar elid egyes kérdéseit

megvilágítani, s azzal a maga munkáját Vámbéry elméletének ersíté-

sére használni fel.

*) Jephtáról különben már Toldy Költ. története 1867. évi kiadása

nyomán tudnia kellene, hogy tévesen tartják a czime nyomán színdarab-

nak. (V. ö. id. ra. 167. 1. és Kégi magyar könyvtár 118, 141 lap.)

PhUologUi Köriöny. XV. 5. 6. 37
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Bármint álljanak ma a török theoria részvényei a tudós világban*

tudom azt az egyet, hogy nagyot fognak emelkedni, ha Thúry össze-

hasonlító kultúrtörténete azokon a nyomokon, s azokkal az eredmé-

nyekkel leszen megcselekedve, melyeket eddigelé tle ismerünk.

Ez a dolgozat sköltészetünkkel, tehát a kultúrának egyik leg-

jelentékenyebb tényezjével foglalkozik, míg elbbi czikkei a magyarok

hadviselését, egyes nemzeti szokások magyarázását stb. adják, s mint

maga említi, ethnografiai és kultúrai jegyzései csupán földolgozásra

várnak (13 1.), szóval iparkodik felölelni az egész kört, melynek isme-

rete t czélhoz fogja vinni. Meglehet, hogy csalódom, midn szétszórva

megjelent dolgozataiban azt a vezet fonalat látom, de ha csalódom

sem fogok nagyot véteni.

E nem dolgozataiban a szóban forgó a legérdekesebbnek látszik,

nemcsak mert tárgya a legtöbb problémával terhes, hanem mert ha
megtagadjuk is eredményeit, kutatásainak önállóságát, gondolkodásá-

nak erejét tagadnunk nem szabad. Nem czéhbeli irodalomtörténetíró,

különben a hun-magyar rokonság és monda kérdése nem sikamolhatott

volna ki tolla alól, vagy nem is kivánja tán e problémát vizsgálni, any-

nyira határozott véleménye van a mondák létezésérl? Nem czéhbeli,

tehát szabadon gondolkodik, s ez dolgozatának legfbb érdeme.

Olyan térre viszi olvasóját, hova Arany János józan esze megy
legelbb, [a nélkül, hogy oly határozottan fogalmazta volna Ítéleteit s

oly messze következtetéseket engedett volna meg magának. Az a kísér-

let, hogy a régi (VII—XIV. századi) magyar költészet a mai, szorosan

vett népköltészetnek elzje, úgy tetszik nekem, be fog válni. Nem mer-

nék hasonlót mondani felosztásának próbájáról. Szívesen elismerem,,

hogy a felosztásban sok eredeti és megmaradó gondolat van, pl. a mit

általában a mondákról mond ; de nem merem hinni, hogy az si költé-

szetben oly fejlettségben lett volna a költi ösztön (ha nem paradox e

kitétel), hogy alkotásait tárgy szerint (hadi, katonai, történeti, vallási

stb.) lehetne csoportosítani, legkevésbbé merem pedig hinni ama hiányos

és mindössze is kevés följegyzés vagy adat mérlegelésével, melyet meg-

elzleg szerz felhoz.

Míg adatai teljes bizonyságot nyújtanak arról, hogy az smagyar
költészet élt és virágzott, nem adnak elég alapot arra, hogy e költészet

vizsgálatába mélyebben bele mehessünk. Ez csak annyit jelent, hogy

bár következtetéseit szellemeseknek látjuk is, hitelességeért nem válla-

lunk mindenben kezességet.

16. Kapás Aurél : Néhány szó Simái Mesterséges ravaszság

czímü vígjátékáról. (S.-a.-uj helyi kegy. r. fgymnas.) — Freytag Gusz-

távnak a dráma technikájáról írt könyve és Simái vígjátéka nem valók
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egy kalap alá. Kapás egyenesen Freytag tanításával kezd a múlt század

igénytelen vígjátékának eszthetikai megítéléséhez. Egy modern eszthe-

zÍ8 tanai szerint akarja tárgyalni azt a darabot s azt az írót, ki önzet-

len hazafiasságból dolgozott mint úttör az úttörknek — de sem tehet-

sége nem volt mvészi alkotásokra, sem elméleti készültsége nem
volt fejlett. Simáit nem egy darabjából lehet megítélni, s nem a modern

széptndományok ismeretével; a ki így teszen, okvetetlenül elhibázza

dolgozata szempontját. Ez alapvet hiba, s minden következésével visz-

szazúdul a szerz fejére.

Nincs szándékom e gyönge dolgozattal apróra veszdni, annyit

nem ér meg, de ha már elolvastam, röviden megemlítem tévedését. Az
els volt a szempont elhibázott választása, második a kidolgozás régen

megunt módja. így dolgozni ma már nem lehet az irodalomtörténetben.

Elvont eszthetikai szempontból ismerteti a drámai szerkezet for-

máját, miután nagyon hézagos tudással kicsiny látókörrel ismertette a

múlt századi ébredés korszakát, — azután j a darab meséjének rövid

ós lapos eladása, ezzel együtt egy kis jellemzés ; a következ részlet a

darab szerkezetének ismertetése egy kis erlködéssel, hogyan lehetne

benne Freytag schemáját megmutatni, végül a zárszó.

Dolgozatának összes eredménye, hogy Simái tehetségét nem lehet

eredeti alkotásokból megítélni, csupán fordításai vannak, s úgy hiszi, ez

a darab is fordítás. Kár volt ezt a kérdést nem kutatni, legalább valami

újat is tudott volna mondani.

Jellemz szerzre, hogy a múlt század viszonyainak ismertetését

olyan hanyagul s olyan forrásokból merítve írja meg, mintha nem szá-

molt volna le azzal, hogy czikkét gymnasista tanulókon kívül más em-

ber is olvashatja, kinek nem tekintély Várfalvi dolgozata, a ki ismeri

annyira a múlt század irodalmát, hogy nem szükséges neki híg lében

föladni Beöthy irodalomtörténetének ide vonatkozó tételeit, a ki tudja,

hogy abban a korban éltek Kazinczy, Bacsányi, Baróti Szabó Dávid,

Verseghy stb., st azt is tudja rólok, hogy ket Beöthy nem számítja az

ingadozók közé.

Talán elég ennyi e dolgozatból, a Közlöny olvasói sem szeretnek

unalmas naivitásnál sátorozni.

•Egész stiljén a Pázmány-iskola szine, hangja és eredetisége ural-

kodik, melyet ez egy szóval jelezhetünk : er».

Ez a dolgozat utolsó mondata — talán nem kell hozzá semmiféle

magyarázat.

Szegény Simái, persze ez a sorsa az úttörknek, pedig több kímé-

letet érdemelnének. Erdélyi Pál.

37*
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17. Románecz Mihály. A Szibinyáni-románczkör a szerb nép-
költészetben. (Pancsovai m. kir. áll. fgymnas., 3—24. 1.) — A magyar
tárgyú délszláv népdalok és népmondák történelmi és irodalmi fejtege-

tése valóban megérdemli a vele járó fáradságot, hiszen száznál többre

tehet az oly népdalok száma, melyek Hunyady János, I. Ulászló, Szi-

lágyi Mihály, Mátyás király, Beriszló, Zrínyi Miklós, Tököly, Rákóczy stb.

viselt dolgait és hstetteit igazi költészeti remekmvekben dicsítik.

Ennek magyarázata igen természetes ; a keresztények és törökök közti

harczok szintere igen sokáig a Szávától és Dunától délre elterül Bal-

kánfélsziget volt : ennélfogva a magyar hadak számtalan ütközetet vív-

tak a szerb, boszniai és bolgár földön, a magyar seregek igen sokszor

együtt küzdöttek ezen országok népeivel, melyeknek hagyományában

mai napig is él a törökver magyar hsök emlékezete. Ezt bizonyítják a
boszniai, bolgár és szerb hsdalok, melyek századokon át ivadékról

ivadékra drága ereklyékként szállottak és csak a jelen század elején

gyjtettek össze.

Nálunk mindeddig csak a Szibinyáni Janko-féle mondakört mél-

tatták figyelemre, pedig ez, mint a föntebbiekbl látható, csak csekély

részét képezi a magyar vonatkozású délszláv népkölteményeknek. De
még az említett Hunyady-románczkör ismertetésével és magyar nyelvre

átültetésével is oly kevesen foglalkoztak, hogy a legcsekélyebb kísérletet

is figyelembe kell vennünk, ha az általam körvonalozott összes magyar
tárgyú népköltemények ismertetésére buzdítani akarunk.

Valóban örömmel üdvözöljük tehát Románecz Mihályt, ki a pan-
csovai fgymnasium értesítjében a Szibinyáni-románczkörhöz tartozó

hat boszniai és szerbiai népkölteményt páratlan hséggel, de azért

kitn magyarossággal fordított le. A bevezetésben fölemlíti Székács

Józsefnek a szerb népköltészet ismertetése körül kifejtett érdemeit, csak-

hogy Székácsnál összesen két magyar tárgyú költeményt találunk, már
pedig bennünket bizonyára legjobban érdekelnek a magyarok hajdani

nagy létét dicsít népköltészeti mremekek, ennélfogva czélszernek

tartom a Románecz által nyelvünkre átültetett Hunyady-mondák bels
értékének méltatását. Hunyady János eredetét és származását a szerb

népdalok igen különfélekép adják el. Errl Románecz csak az elszó-

banemlékszik meg; az általa fölemlített néphagyomány szerint Hunyady
János a budai udvarnál gyakran megfordult István szerb despotától és

egy magyar leánytól származott ; van ezenkívül egy másik költemény,

melynek czíme: iDespot Stjepan Lazarevic i Sibinjka djevojka, roditelja

Sibinjanin Janka*, azaz «Lázárevics István despota és a szebeni lány,

Szibinyáni Jankó szülei* ; ebbl sokkal jobban kimagyarázhatta volna,

hogy mért nevezik a népdalok Hunyady Jánost Szibinyáni Jánknak.
De lássuk a költeményeket. Itt természetesen nincs hely a népdalok

Digitized byGoogle



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 573

tartalmának fölsorolására, hanem csak magát a fordítást akarom is-

mertetni.

Az els költemény czíme: «Szibinyáni Jankó házassága a tündér-

szép leánynyal •,*) 770 sorra terjed költemény, melynek másik válto-

zata ennek csak mintegy ötödrészét teszi ki ; fordító tehát igen jól tette>

hogy a hosszabbikat választotta, annyival is inkább, mivel ebbl jobban

kitnik, hogy mily nagy hsként magasztalják a délszláv népdalok

Hnnyady Jánost. A második népdal Szibinyáni Jankóról és Krályevics

Markról, a szerb és bolgár népdalok legünnepeltebb hsérl szól. Ebben

Hunyady János Krályevics Márk kebelbarátjaként van feltüntetve;

a harmadik és negyedik költemény « Szibinyáni és a tündér » két külön

változatát tartalmazza ; a negyedik költeményben említett Mihály bán

kilétérl fordítónak nincs tudomása, pedig ez a Mihály nem más, mint

Szilágyi Mihály, Hunyady János sógora, kit a népdalok Szvilojevics és

Szvilajin Mihály név alatt ünnepelnek. Az ötödik költemény: •Szibi-

nyáni János és Bánovics Szekula*. Az utóbbinak megfelel történelmi

személy kiderítése még senkinek sem sikerült, legvalószínbb azonban,

hogy Szekula a második rigómezei ütközetben elesett Székely tótországi

(szlavóniai) bán volt. Szekula a szerb népdalok egyik kimagasló alakja

a népköltészet szerint Hunyady nvérének fia volt. A hatodik népdal :

• Szibinyáni Jankó és Szendrei György* (azaz Brankovics György) a

történelmi valóságnak megfelelleg adja el Hunyady János menekülését

(a Rigómezrl 1448-ban) és fogságát; különösen érdekes az utolsó 15 sor,

melyek élénk színekkel ecsetelik az sz despota ravasz és változékony

politikáját.

Fordító igen ügyesen válogatta ki az itt fölemlített népdalokat,

melyek mindegyike más-más oldalról világítja meg a kereszténység

egyik legnagyobb hsének, Hunyady Jánosnak jellemét. Kisebb hibák-

tól eltekintve a népdalok magyar nyelvre átültetése teljesen sikerültnek

mondható, még pedig azért, mert a fordító igen ügyesen egyesítette a

fordítás hségét, annak magyarosságával ; bárhol összehasonlíthatjuk a

szerb eredetivel, az els pillanatra minden verssort felismerhetünk

abban. De legvonzóbbá teszi a fordítást az ütemek szigorú szemmel-

tartása, úgy hogy a Bománecz által eszközölt fordításban elforduló

költeményeket ép úgy lehetne a guszlícza mellé énekelni, akár csak a

szerb eredetieket.

18. Vojtas Mátyás. A lengyel nép smondai. (Selmeczbányai

kir. kath. nagygymnasium, 3—23. 1.) Szerz a bevezetésben Lengyel-

*) «Zenidba Sibinjanin Janka s vilomt, lásd a Petranovió-féle gyj-
teményben.
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ország történeti földrajzából és a lengyelek pogánykori mythologiájából

közöl néhány általános részletet ; ez az egész értekezésben a legsilányabb,

ennélfogva errl nem is fogok megemlékezni. Térjünk át a mon-
dák ismertetésére ; elre sietek kijelenteni, hogy az egyes mondák min-

den behatóbb magyarázat és fejtegetés nélkül vannak felsorolva, tehát

az egész értekezésnek semmiféle tudományos értéke nincs. Szerz sehol

sem hivatkozik a legrégibb történetírókra, mint pl. Martinus Gallusra,

Kadlubekre, Baszekre stb., azt sem említi föl, hogy az általa fölsorolt

mondák ép úgy élnek a nép ajkán is, mint a szerb vagy bolgár hsdalok.

A Lech-mondának csak egyik változatáról szól, nem említi föl azt sem,

hogy a monda szerint Cseh, Lech és Busz a horvátországi Krapina

várából indultak észak felé ; szerz nem tanulmányozta a lengyel nép-

mondák történeti értékének kiderítésével foglalkozó legújabb munkákat,

pedig a régi pénzek, síremlékek, föliratok és népdalok arról tanúskodnak,

hogy ezek a mondák nem nélkülözik teljesen a történelmi alapot. így pl.

a fentnevezett Martinus Oallus, ki 1019-el végzi be félig versben félig

prózában írt krónikáját, többek közt így szól Popielrl : cIgen öreg em-

berek beszélik, hogy Popiel stb.» ; *) ebbl kitnik egyik-másik mondá-

nak történelmi eredete ; a legrégibb történetírók mveiben számos nép-

dal latin fordítását lelhetjük föl.

Szerz szerint Lechrl az sem állapítható meg, hogy Krisztus

születése eltt vagy után élt-e, pedig erre nézve a mondákban említett

emberöltk után itélve következ megállapodásra juthatunk : Lech 550

köri, Krakusz 700 körül, Vanda 750 körül, Popiel 830 körül élt stb.

A Vanda- és Popiel-mondák után fölemlített két orosz mondának

(Oleg nagyherczeg halála, továbbá Olga nagyherczegn és fia Szvjatosz-

láv *) épenséggel semmi köze sincs a lengyel mondakörhöz. Vanda mon-

dáját szerz e szavakkal fejezi be: cA Visztula mellett nyílt mezn
Vandának, a Krakuszéhoz hasonló síremléke áll; ezt a helyet most is

Mogilánynak (sírdomb) nevezik. • Mily szépen ide illeszthette volna az

errl szóló népdal következ sorait

:

«Z tanitej strony Wisiy jest Wandy mogüa,

Co to za swój naród zycie poswigciia.t

azaz : a Visztulának túlsó partján áll sírdombja Vandának, ki életét a

nemzetért föláldozta.

A Piaszt-monda a pogány mondakör legutolsó része. Piaszt tudva-

levleg a két mennyei követet szívesen fogadta, Nieincewioz a lengyelek

*) Martini Galli Chronicon ed. Bandthie. Varsa. 1824.

*) Nem pedig Swientoslaw, mert ha az oroszokról írunk, szigorúan

ragaszkodjunk az orosz alakokhoz.
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«gyik legnagyobb költje az ég követeivel a következ jóslatot mondatja

el:*) • Nemzetségedbl származó hatalmas vezérek a barbárokat maguk

eltt zve Kelet és Nyugat felé kiterjesztik uralmukat, melynek határait

a folyókban vasemlékoszlopok fogják jelölni.* Ez a szerz által is közölt

Boleszláv-fóle mondára vonatkozik ; a magyar sz. koronáról szóló hagyo-

mány szintén elfordul a Yojtás által felhozott mondák közt, melyek

egyébiránt igen ügyesen vannak megválogatva és oly egyéneknek, kiket

ezen tárgy közelebbrl nem érdekel, azaz azokkal tudományos szem-

pontból nem akarnak foglalkozni, hasznos és tanulságos olvasmányként

szintén ajánlhatók, már csak azért is, mivel a magyarokkal annyira

rokonszenvez nemzet történetének gyermekkorát igen érdekesen vilá-

gítják meg ; ezenkívül jelen értekezés, számtalan hibája daczára, mégis

csak hozzájárul ama terra incognita fölfödözéséhez, melyet különben a

szláv nemzetek irodalomtörténetének kellene neveznünk ; hiszen a sötét

é& legsötétebb Afrikáról a magyar könyvpiaczon csaknem évenként jele-

nik meg egy-egy díszes kiállítású munka ; a tlünk oly távol es és ránk

nézve semmiféle érdekkel sem bíró világrészrl a magyar olvasó közön-

ség legalább is 10 vaskos kötetbl szerezhet tájékozást, ellenben a

hazánkban él és a magyar nemzetet környöskörl övez szláv

nemzetek irodalomtörténetérl még akkora könyv sem jelent meg ma-

gyar nyelven, mint akár csak az egri kis káté, pedig azt hiszem mindenki

habozás nélkül fog válaszolni ezen kérdésemre : mit kellene inkább meg-

ismernünk, a távoli világrészeket vagy pedig a bennünket oly közelrl

érdekl szláv nemzeteket ? Vajha megjelennék már olyan magyar könyv,

melybl mindenki alapos ismereteket szerezhetne a nevezett irodalmak

történetérl, így legalább nem kellene bosszankodnunk a lépten-nyomon

elforduló baklövéseken. Szamota István.

19. Pausinger Sándor. A német fnevek ejtegetéséhez. (Kolozs-

vári polg. fiú-iskola, 13— 17. 1.) Ez öt lapra terjed értekezés a német de-

elmatio rendszerezésének kérdésével foglalkozik. A szerz mindenek eltt

a Grimm óta divó hármas felosztást (ers, gyenge és vegyes ejtegetés) em-

líti meg s azt a nézetét fejezi ki, hogy ez ejtegetési formáknak, valamint

egyáltalában a grammatikának tanítása német anyanyelv gyermekek-

nél alig fog nagy nehézséget okozni a tanítónak (a mit ugyan a német

és osztrák tanítók épen a declinatio tanára nézve bizonyára hamar meg-

czáfolnának), de hogy egészen más alapokon kell nyugodnia a tanítás-

nak, mikor a tanulónak még magát a nyelvet is meg kell tanulnia. Rész-

*) tZ plemienia twego dzielni wojownicy,

Pedza,c przed sob% barbarzyóskie kupiét, stb.
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letesen igyekszik kimutatói ama hármas felosztás czélszerfítlenségéL

«Mi mindent kell a tanulónak az ers ejtegetésnél megjegyeznie— úgy-

mond — ha a nemi szabályok még mindig meglehets tömkelegén sze-

rencsésen átlábolt. Tudnia kell, hogy az ers ejtegetéshez tartozó f-

nevek mind a három nemhez tartoznak, továbbá, hogy hol lágyítják

hangzójukat, hol pedig nem ; tudnia kell, hogy a singularisban hol -es,

-e, hol csak -s ragot kapnak a genitivusban, illetve a dativusban, hol

pedig teljesen ragtalanok, teljesen eltekintve attól, hogy a plur. dativus-

ról külön kell megjegyeznie, hogy ott hol szerepel az -n, hol pedig nem •.

(15. 1.) A gyenge declinatiónál a szerz nézete szerint zavarólag kell

hatnia annak a körülménynek, hogy az ers ejtegetésnél hallotta már a

tanuló, hogy igen sok hímnev fnév az ers ragozáshoz tartozik, itt

meg újra hímnem, st csakis hímnem fnevekkel találkozik. Végre a

vegyes declinatiót adják nyelvtanaink ; mint az elbbi osztályokban, itt

is meg kell jegyezni egy-két kivételt. A szerz e fejtegetései alapján ama
nézetének ad kifejezést, hogy • szakítanunk kell nyelvtanaink avult mód-
szerével, mely különösen a fnevek ejtegetésénél ötlik szemünkbe

»

(16. 1.) s hogy tlegczélszerbb egy olyanféle ejtegetést [helyesebben : fel-

osztást] venni alapul, mely ismert alapon nyugszik, pl. a fnév nemén,

végzetén és szótagszámán ». Ilyenül mutatja be a szerz azt a felosztást,

melyet Gráf német nyelvtanában talált. E nyelvtan « ötféle ejtegetést

különböztet meg, még pedig hármat a hímnemekre s egyet-egyet a n-
nem és semleges fnevekre ». Az egyes kategóriák a következk : 1) az

-er, -el, -en végzetü fnevek : sing. gen. -«, plur. dat. -n ; 2) az -e vég
hímnemek, melyek valamennyi esetben -n vagy -en-et kapnak ; 3) ama
hímnemek, melyek a sing. genitivusban -es, dat. -e, a plurálisban -e

(dat. -en) ragot kapnak ; 4) a nnemek ; 5) a semlegesek. E felosztás

ajánlásával a szerz befejezi értekezését.

Mindenekeltt igazat adhatunk szerznknek abban, hogy a decli-

natio szokásos felosztásának, az ferst és •gyenge » névragozás meg-

különböztetésének a paedagogiai gyakorlatban alig van praktikus értéke.

Hozzá tehetjük, hogy nagyon kevés a tudományos értéke is, habár e

felosztásnak oly támasza van is, mint a Grimm tekintélye. A felosztás

lényegében nem ered ugyan magától Grimm Jakabtól, a mint azt leg-

többen hiszik, megvan az már Fulda Fr. Kár. (f 1788) nyelvészeti

munkáiban, tle vehette azt át a nagyhír Rask s reá támaszkodik

ebben Grimm Jakab is. Az iers» és «gyenge* elnevezés azonban már
Grimmnek sajátja. E nevek, melyeknek nálunk is, külföldön is rendesen

egész félszeg magyarázatait olvashatni, azon alapúinak, hogy Grimm
az -n-ea casusok egyformaságában bizonyos tökéletlenséget látott, a

melyet Schlegel evolutionalis theoriája alapján az illet szótövek impro-

ductiv, gyenge voltából magyarázott; azonfelül magát amaz -n-et ia
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valami secundár járuléknak tartotta s ezért nevezte emez ejtegetést

gyengének a változatosabb erssel szemben.

A nyelvtudomány régen napirendre tért e felfogás felett s evvel

együtt voltakép el kellene ejteni az e felfogáson alapuló elnevezéseket is.

Az idg. összehasonlító nyelvtudomány tudvalevlep a szótövek végs
hangjai szempontjából csoportosítja a névragozás paradigmáit s ekkép

állították fel a vocalikus és consonantikus declinatio két nagy osztályát

Az ezen alapon való osztályozást alkalmazhatjuk még a német nyelv

régibb korszakaira is, de minél újabb idbe jutunk, annál inkább el-

mosódnak a régi különbségek s új meg új tényezk járulnak hozzá a

declinatio csoportjainak szaporításához s a formák változatossá, tarkává

tételéhez. Állandóan kezdik használni a névelt s ennek alakjai magának

a névragozásnak is mintegy részeivé lesznek ; kifejldik a régebben isme-

retlen -er többesképz; beáll az umlaut, beállaoak egyéb hangtörvények,

melyek a végzetek alakjait módosítják stb. Mind e momentumokkal a

német nyelv fejllésének újabb korszakaiban számolnunk kell, ezeknek

combinatiója teremti meg a declinatio különféle változatait s nehezíti

meg a declinatio átlátszó felosztását. A declinatióban érvényesül ténye-

zk akármelyikét vesszük is els princípium divisionisnak, a többit

azért nem enyésztethetjük el, sorban el kell kerülniök az alosztályok-

ban. A nehézség nem a felosztások többé vagy kevésbbé tökéletlen vol-

tában rejlik, hanem magában a nyelvben, mely az egymástól annyira

eltér alakulatokat kifejlesztette.

Ez okoknál fogva a Pausinger ajánlotta felosztás is, a melyet

Gráf nyelvtanából ismer, de a melyet megtalálhatunk külföldi nyelv-

tanokban is (pl. a Gaspey-Otto-féle methodus szerint idegenek számára

készült német grammatikákban), csak els tekintetre látszik egyszer-

nek és tetszetsnek, a részletekben itt is elbukkannak az eltérések és

kivételek. Az általános felosztás szerint az öt ejtegetés közül három a

hímnemekre esik, egy a nnemekre és egy a semlegesekre ; de az -er,

-el, -én, -chen, -lein vég semlegesek már ott lábatlankodnak a hím-

nemeknek szánt els ejtegetésben ! Továbbá : a harmadik ejtegetés a

fszabály szerint a Fluss : Flüsse-íéle egytagúakat foglalja magában; de

a késbb következ jegyzetek szerint (Gráf 29. 1.) ugyanebbe tartoznak a

Schmerz : Schmerzen és a Waid : Walder-íélék is, a mik declinatiójukra

nézve ugyancsak különböznek az els példától. A negyedik declinatióba

tartoznak az összes nnemek, tehát efféle változatok mint Magd: Magde,

Blume : Blumen és Mutter : Mütter> — és a tanulónak el kell hinnie,

hogy ez egy declinatio ! Az 5. declinatióban felsorolt Gebdvde, Gebirge-

félék még hasonlóbbak az 1. ejtegetés paradigmájához (sing. gen. -*,

pl. dat. -n), mint az 5-ikéhez (sing. gen. -e#, dat. -e ; pl. dat. -en) ; az

egymáshoz ennyire hasonlóknak különböz osztályokba porolása — mi-
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kor, a mint láttuk, egymástól sokkal inkább eltérk egy csoportba van-

nak tömve — bizonyára nem épen jó felosztásra vall. Egy szóval, ama
gúnyos hangú jellemzés, melyet Pausinger a grammatikák ters decli-

natio* -járói ad, szószerint áll az általa oly melegen ajánlott felosztásra

is : «az általános szabályhoz járul még egy csomó pótló szabály, melyek-

hez, miután ,nulla regula sine exceptione', a kivételeknek egész halmaza

csatlakozik*. De hogy ez úgy van, annak okai, ismétlem, nem a gramma-

tikusok és felosztásaik, hanem az a tény, hogy a nyelv az idk folyamán

az alakoknak ily sokféleségét teremtette meg.

És ezzel búcsút is vehetnénk nemcsak a szóban lev értekezéstl,

hanem a declinatio rendszerezésének kérdésétl is, ha a tárgy érdekes-

sége és fontossága nem késztetne még egy pár megjegyzésre. A declinatio

ama kifejldött változatait valamikép csoportosítva mégis csak meg kell

ismertetnünk tanítványainkkal, — mily szempontok szerint történjék

már most e csoportosítás ? Elször is, úgy hiszem, nem arra kell töre-

kednünk, hogy a meglev változatok közül minél kevesebbet mutassunk

be paradigmaként — mert minél inkább egyszersítünk, minél többet

fogunk egy kalap alá, annál több lesz majd az utólagos megszorítás és

kivétel — , hanem ellenkezleg : minden tényleg meglev declinatióbeli

változat vagy typus, a mint Behaghel nevezi a német nyelvrl írt nép-

szer mvecskéjében (Die deutsche Sprache, 165. 1.), legyen képviselve

egy-egy minta által. Arra nézve pedig, miként kelljen e typusokat cso-

portosítani, rendszerezni, úgy hiszem már maga a nyelv is adhat némi

útmutatást. Az újfelnémet nyelvre vonatkozó tudományos vizsgálódás

kimutatta, hogy a névragozás folytonos továbbfejldésében, az analogikus

formák alakulásában stb., a különböz nemekhez tartozó szócsoportok

nagyon kevéssé befolyásolják egymást, a masoulinum vagy neutrum

declinatiója csak csekély mértékben van befolyással a femininuméra stb.,

hanem igenis a masculinum különböz typusai egymásra, a femininuméi

egymásra stb., v. ö. Behaghel szavait : am leichtesten gehen Angleichun-

gen bei denjenigen Paradigmen vor sich, die demselben Oenus angehören.

Ebbl kitnik, hogy a nyelv maga is nemek szerint vonja meg mintegy

a declinatio fcsoportjainak határait s ezért az úfn. declinatio tudomá-

nyos tárgyalásánál mindenekeltt ezen szempontnak kell irányadónak

lennie ; így ugyancsak Behaghel, a ki fentemlített népszer mvében
egyrészt a genitivus ragja, másrészt a plurális képzjének szempontjából

osztályozta a declinatio typnsait, a német nyelv nagyobbszabású tudo-

mányos tárgyalásában (Paul-fóle Grundriss der germ. Phüologie I. köt.)

a fnevek deolinatiójára vonatkozó anyagot a genus szempontjából osztja

be (614. s. k. 1.). De, úgy hiszem, nemcsak a nyelvtudomány, hanem a

didaktika szempontjából is a genuskülönbséget kell els felosztási elvnek

vennünk a német névragozás osztályozásában. Tanítványaink szemében
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•ez fundamentális különbségként ötlik fel a magvar és német névszó

között s a tanuló, a névelvel a szó nemét is tudva, azonnal el fog iga-

zodhatni arra nézve, hogy a declinatio melyik fosztályába sorolja az

egyes fneveket. Ezt kivánják a német nyelv tanítására vonatkozólag az

Utasítások is : cNagy gond fordítandó a declinatiónak nemek szerinti

megkülönböztetésére! (84. 1.), s e felosztás a gyakorlatban is bevált : így

szokták tárgyalni a német declinatiót a budapesti gyakorló fgymna-
siumban, így tanítottam azt ott magam is.

De folytassuk az osztályozást. Különtartva mindenekeltt a hím-,

n- és semlegesnemek fcsoportjait, a felosztás második szempontjául

a pluralisképzés fontos szempontja kinálkozik ; a többes jelei lehetnek a

hímnemeknól és semlegeseknél 1.— ; 2. •£ ; 3. -er ; 4. >(e)n ; a nnemek-
nél 1. — ; 2. -e ; 3. -{e)n. Az utolsó (-ew-es) csoport kivételével a többesnek

•e jeleihez mindenütt hozzájárulhat még az umlaut; így nyerjük a) az

umlaut nélküli és b) az umlaut-os fnevek rovatait. Az -{e)-n-e& csoport-

nál nem lehetséges az umlaut, itt a sing. casusaira vonatkozó különb-

ségek különítik el az egyes typusokat, ismertet jelük lehet a sing. gen.

ragja, mely, a hímnemeket tekintve, a Staat-féle szóknál -es, a Name-

féléknél -(e)ns és a Mensch-féléknél -(é)n ; a semlegesek osztályában az

O/ir-féléknél es ; a magában álló Herz szónál -ens.

Ezek alapján a következ schémába foglalhatjuk a német declina-

tio typusait

:

Hímnemek

:

I. plur. — ; a) umlaut nélkül : der Éber ; b) umlaut-tal : der Garten.

II. pl. -e ; a) uml. n. : der Tag ; b) uml. : der Gast.

ül. pl. -er ; a) uml. n. : der Geist ; b) uml. : der Wald.

IV. pl. -{e)n; a) gen. es: der Staat ; b) gen. -{e)ns: der Name ;

c) gen. -(e)n : der Mensch.

Semlegesek

:

I. pl. — ; a) uml. n. : das Fenster ; b) uml. : das Kloster.

II. pl. -e ; a) uml. n. : das Haar ; b) uml. : das Floss.

III. pl. -er ; a) uml. n. : das Kind ; b) uml. : das Buch.

IV. pl. -(e)n ; a) gen. -es : das Ohr ; b) gen. ens : das Herz.

Nnemek :

I. pl. — ; (mindig umlauttal) : die Mutter.

II. pl. -e ; a) uml. n. : die Miihsai ; b) uml. : die Kraft.

III. pl. -(e)n (mindig uml. n.) : die Frau.

Mihelyt eme, talán nagyszámúaknak látszó typusok rendszerét

egyszersíteni akarjuk, azt csak egyes vonások önkényes ignorálásával,

elnyomásával tehetjük ; a der Éber és das Fenster, der Tag ós das Haart
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der Geist és das Kind typusok csak úgy vonhatók össze egy-egy cso-

portba, ha a nével alakjainak különbségétl abstrahálunk ; még több

ilyen lényeges vonást szorítanánk háttérbe, ha a der Kopf, das Floss

és die Kraft-féléket akarnók «egy declinatióba* vonni. Erre különben

nincs is szükség ; az egyes typusok közti hasonló vonásokra a tanuló

így is hamar rájut már a rendszerben való helyüknél fogva s a mellett

figyelni fog mindig az eltérésekre is.

E typusok különtartása már csak azért is szükséges, mivel ezek

mindegyikéhez fzdik azután az illet paradigmát minden részleteiben

követ névszók jegyzéke, akár maga a tanuló készíti azt olvasmánya-

alapján, akár készen találja grammatikájában. A mintaszó és a hozzá

sorakozó azonos ragozású névszók közti összefüggés a tanuló lelkében

a gyakorlat útján mind ersebbé válik, s az associatiónak meg az analo-

gikus képzdéseknek olyféle processusa fog beállani a mesterséges nyelv-

tanulás útján, a mint a természetes nyelvelsajátításnál észlelünk (v. ö»

Paul, Principien der Sprachgeschichte* 91. 1.). Mert a természetes nyelv-

érzék is nem úgy fejldik és ersödik, hogy valamely nyelvbeli alakkal

attól eltér alakok (= kivételek) associálódnak, hanem úgy, hogy az

illet alakkal positive együvé tartozó, ahhoz hasonló alakok lépnek vele

ismételten összefüggésbe. A nyelv öntudatlan életében mutatkozó efféle

folyamatok keletkezését kell a mesterséges nyelvtanítás terén is el-

idéznünk és továbbfejldésüket elsegítenünk. Petz Gedeon.

20. Kincs Gyula. A görög nyelv kérdése. (Zilahi ev. ref. kollé-

gium.) Ez értekezés tulajdonképen iskolai beszéd, melylyel Kincs Gyula,

mint a classica-philologia újonnan megválasztott rendes tanára, székét

elfoglalta s a melyben igen helyesen középiskolai tanügyünk legaktuáli-

sabb kérdését választotta értekezése tárgyául.

A görögellenes tábor argumentumai közül elször is azt veszi

tárgyalás alá, hogy e nyelv tanításának nincsen semmi reális haszna.

E bizonyítékot ad absurdum viszi, kimutatván, hogy hasonló okoskodás

alapján a gymnasium csaknem valamennyi tárgyát ki lehetne dobni,

mert a tanulók legnagyobb része soha életében physikával, mathemaiá-

kával, természetrajzzal stb. nem foglalkozik. Ha azonban a gymnasiu-

mot az általános mveltség és a tudományos elkészület iskolájának

tekintjük, van helye a tantervben a görög nyelvnek elször, mint a nyelv-

tani oktatás befejezjének ; mert « nincs nyelv, a mely szerkezetének

felséges egyszerségénél és könnységénél fogva oly tisztán mutassa

meg, hogy tulajdonkép minden nyelv egy organikus élet, organikus fej-

ldés eredménye s ennélfogva nincs nyelv, mely a görög munkáját, hatá-

sát a nyelvtanítás elé tzött czél elérésében helyettesíteni képes volna* ;

van helye továbbá, mint szellemi gymnastikának, mert «gyakorolja,
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edzi a szellemet, élesíti az observáló képességet, fejleszti a gondolkodás

erejét, erssé teszi a növendéket a reá váró szellemi munka elbírására,

a mint edzi, ersíti a testi gymnastika, a torna, az izmokat s munka-

bíróvá teszi a testet ». Haszonnal jár végre a görög nyelv tanítása, mert

«cla8sicus nemzet irodalmába enged bepillantanunk, az onnan vett olvas-

mányok segítségével ersíti az aBstbetikai érzéket és a históriai belátást*.

Erre azonban azt feleli az ellenpárt, hogy ez irodalmi kincsekhez fordí-

tásban is hozzájuthatunk ; ha a fordítás nem is oly szép, mint az eredeti,

a mit ezen a réven elvesztenek a tanulók, megnyerik más oldalról azon

a vámon, hogy a silányabb fordítás is több szellemi élvezetet nyújt,

mint a becses eredeti, melyhez a nyelvi és tárgyi nehézségek miatt csak

nagy bajjal jutnak. Ezt az argumentumot is ad absurdum viszi az érte-

kez. «Legyünk következetesek, úgymond, vonjuk le ezekbl az elvekbl

a consequentiát a gymnasiumban kötelezett másik két idegen nyelvre is,

s minthogy magyarul föltétlenül jobban tudnak növendékeink, mint

latinul és németül, s így könnyebben megértik a magyar fordítást, mint

a latin vagy német classicusokat, egyszeren lökjük ki mind a két nyel-

vet az iskolából*, annál is inkább, mert a középiskola az úgynevezett

gyakorlati hasznot, a beszédbeli készséget, úgy sem adhatja meg.

Következik végül néhány argumentum ad homincm. cÁ három

idegen nyelv kiküszöbölésével, úgymond, meg lenne oldva a túlterhelés

kérdése, nem kellene féltenünk az arany ifjúságot, hogy testileg elsatnyul

Még több haszon is lenne 1 Megsznnének a haza jelenleg megsecundá-

zott reményeinek kedves mamái és kedves tatái lamentálni a hagyomá-

nyos, ósdi szellem ellen . . . Azt mondják, — s ezt egy kiváló tudós és

publicista után említem — hogy a görög nyelv tanulása a gyengébb

tehetség fiúkra nézve sikertelen. Tökéletesen úgy van. És mi következik

ebbl? Az-e, hogy e gyengébb tehetség ifjakért kilökjük a görög nyel-

vet, hogy k könnyen tudományos pályához juthassanak s majd egy kis

protectio segélyével ers concurrentiái csináljanak az ersebb tehet-

ségüeknek ; vagy az, hogy ezek a gyengébb tehetségüek sétáljanak át a

szakiskolákba vagy menjenek el olyan pályákra, a hol azt a gyengébb

tehetséget is igen szépen érvényesíthetik a haza javára*.

Körülbelül ez az értekezés gondolatmenete. Látni való, hogy

egészen népszer akar lenni s elég ügyesen vág vissza azokra a felszínes

argumentumokra, melyeket a sajtó s a közönség legtöbbször hangoztat.

Ennyiben tehát aligha tévesztette el hatását arra a hallgatóságra, mely-

nek els sorban szánva volt, a szülkre és tanulókra. Sajnos azonban,

hogy az értekez elfelejtette az egész kérdés kiindulópontját hazánkban,

t. i. az egységes középiskolát, melyet közoktatási kormányunk fczéljá-

nak vall s a melynek érdekében határozta el magát, a legilletékesebb

helyrl jött nyilatkozat szerint, a görög nyelv feláldozására. Ha tehát
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érdemlegesen akart hozzászólni a vitához, els sorban arról kellett volna

beszélnie, kell-e egységes középiskola vagy nem ; ha kell, lehet-e ez isko-

lában helye a görög nyelvnek, ha nem kell, képzelhet-e gymnasinm

görög nélkül ? Mivel mindezekrl a székfoglalóban egy szó sincs, még
mint népszer értekezés sem felelhet meg czéljának, hiszen elmondása

ntán minden újságolvasó apa azzal a kérdéssel léphetett volna a szerz

elé : Elhiszem, hogy gymnasium nem lehet görög nélkül ; de kételkedem

abban, hogy a gymnasium korunkban fenntartható-e ?

21. Balogh Szilárd. A rómaiak kegyes házi istenei. (Kegyes

tanítórendiek debreczeni algymnasiuma.) Az értekezés öt fejezetben szól

a rómaiak házi vallásáról. Az els fejezet Müller Miksa és Gox nyomán
a természetvallást tárgyalja általában, a második — s innen kezdve az

egész munka Fustel de Coulanges «Az ókori község » czím remekmüve

hatását mutatja — beszél a házi vallásról különösen, fleg pedig a tz
és Vesta oultusáról ; a harmadik a manes-ékkéi foglalkozik s ezzel kap-

csolatban a halottak tiszteletével ; a negyedik a Zamekkel, kiterjesz-

kedve ezek különböz nemeire, a mink voltak a domestioi, viales, per-

marini, militares, rurales, compitales, agri custodes, grundules, querque-

tulani; megkísérti továbbá a lares-cultusból a császárok isteni tiszteletét

érthetvé tenni ; az ötödikben végre a penates-ékról olvasunk, különös

tekintettel az Aeneisre.

Az egészhez nem sok szavunk lehet. Látszik, hogy a szerz a

forrásul szolgáló kézi könyveket lelkiismeretesen tanulmányozta s át-

értette ; a természetvallásról szóló részben ugyan szerettük volna, ha

Müller Miksa és Cox mellett felhasználta volna legalább a Preller Mytho-

logiája legújabb kiadását, mert így több elavult nézetet vett fel minden

kritika nélkül az els fejezetbe ; a többi fejezet már alaposabb, lehetleg

mellzi a vitás kérdéseket s csak a biztos vagy valószín eredményekre

szorítkozik ; dicséret illeti végre a szerzt azért, hogy állításait lehetleg

az iskolai auctorokból vett b idézetekkel támogatja s fleg Horatiusra

és Vergiliusra folytonos tekintettel van. Az értekezést a tanulók, a kik-

nek szánva van, mindenesetre haszonnal forgathatják.

Dr. Nkmethy Géza.

22. A rómaiak mezgazdasága. írta Jurkovich Emil. (A besz-

terczebányai kir. kath. fgymnasium, 1—43.)— Jurkovich úr értekezése

végén elmondja, hogy munkájában a rómaiak földmvelésének vázlatát

akarta nyújtani, fsúlyt fektetve azon vonások feltüntetésére, a melyek

a földmvelés akkori s mostani képében leginkább különböznek. Meg-

gyzdése szerint e czélt el is érte.

Az értekezés tíz részre oszlik. Az els bevezet részben általában

beszél a szerz a rómaiak hajlamáról a földmvelés iránt s arról, hogy
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e vonzódásnak mi az oka. Ugyanitt említi fel a rómaiak gazdasági iro-

dalmát is. A második részben Itália földrajzát adja. A harmadik rész-

ben lát tulajdonképen feladatához és itt a földmvelrl beszél.

Elmondja itt, hogy mit kivántak a római írók (Vergilius, Varró, Colu-

meUa) egy jó gazdától. A negyedik részben a földbirtokról szól s el-

mondja, hogy a római birtokviszonyok miképen alakultak s változtak.

Az ötödik részt a tanyának s a rajta lev épületeknek leírása foglalja el,

a hatodik pedig a földmvelési eszközöké. A hetedik részben a földbir-

tok mvelésérl, a nyolczadikban a baromtenyésztésrl, a kilenczedikben

a kertrl beszél. Az utolsó, tizedik részben a földmvelk fbb ünnepei-

nek el8zámolásával befejezi az értekezést.

Az értekezés megfelel azon czélnak, hogy a tanuló Liv.,Verg., Tac,

Sall. olvasásánál a földmvelésre vonatkozólag szerzett ismereteit egy

szerves egészszé foglalhassa össze. Ily értelemben veszem Jurkovich

úrnak következ szavait (p. 43): « Befejezem értekezésemet azon tudat-

tal, hogy az ókor megismertetéséhez annak legkiválóbb foglalkozásai

egyikének jellemzésével én is hozzájárultam*. E föltevésemmel ugyan

ellenkezik az, hogy az összefoglalás a tanulók kezén nem forgó munkákat

is említ (Mommsen, Doublier stb.), de másrészt a munka vázlatos kidol-

gozása miatt (melyet Jurkovich úr is felemlít), pusztán ily czélnak te-

het szolgálatot.

Megjegyzéseim a következk :

P. 10. A városalapítás szertartásainak leírása nem eléggé pontos.

Az alapítás napján legels cselekmény az áldozat volt s azután követ-

kezett a mundu8 megásása. Ép így e kifejezés is : «A mundus volt ezen-

túl a közös oltár, mely körül a házaknak helyet kellett foglalniokt félre-

érthet. A mundusnál oltárt emeltek s ez volt a városnak közös tz-

helye* (Fustel de Coulanges-Bartal p. 190—91.)

Annak, hogy a római tkepénzesek vagyonuk egy részét nagyter-

jedelm földbirtokokba fektették, mélyebben fekv okai vannak, mint

azt Jurkovich úr a 14. lapon elmondja. (Lásd Mommsen R. G. I. 852.

Hü. kiadás.)

Homályosan stilizált mondat p. 14: «Hogy az állam a napról-

napra növekv vagyonbukott polgároktól megszabaduljon, egyes állam-

férfiak módot igyekeztek nekik nyújtani, hogy elveszett vagyonukat

megint visszanyerjék. Ezen intentióval hozattak a telektörvények, leges

agrarifle*. Leges agrariae alatt nem pusztán olyat értettek, a mit szer-

znk mond, hanem: tJedes Gesetz über Verwendung der Allmand*.

(Bein, Pauly Real-Encyl. VI. 1. 258.) Téves az is, a mit mindjárt az idé-

zett sorok után olvasunk : «Az els, ki a földbirtoknak egy kézben való

összpontosítása ellen kikelt, C. Laelius Sapiens volt» . Már eltte is fog-

lalkoztak ezzel, még pedig nagyon sokan, Spurius Cassiustól kezdve.
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A Sempronius-féle törvény értelmében az apa két felntt fia részére

nem 150—150, hanem 250—250 holdat tarthatott meg, úgy hogy
a maximum 1000 hold volt. E törvényt különben is csonkán idézi

Jurkovich úr, mert nem mondja meg, hogy a visszaadott fölösleggel mi
történt.

Az V., VI., VII., VHL, IX. rész jól, élénken van megírva.

A 39. lapon, már csak a consequentia kedvéért is ki kellett volna

tüntetni, hogy a terminusról szóló rész Fustel de C.-Bartalból van
átvéve (1. p. 87).

Sajtóhibák közül e kett értelemzavaró :

P. 24 : felülrl 8. sor capillum semirasi e h. capillus s.

P. 27 : • 17. sor gereb, e h. gereblye.

Dr. Tóth Kílmán.

23. Czapáry László. Makáry György emlékezete. (Egri kath.

fgymnasium.) — A 40 nagy nyolczadrét lapra terjed értekezés iro-

dalmunk egy elfeledett alakjával foglalkozik, Makáry Györgygyei, ki

mint költ az Aurora-körhöz tartozott, továbbá egy emlékezetre méltó

verstant írt, az egri gymnasiumnak pedig tanára volt. Jelentékenyebb

költnek akkor sem tartották, mikor termékenysége tetpontján állt, de

vénája is hamar kiapadt, a negyvenes évek költészetének ersebb hangjai

mellett elnémult s még életében elfelejtették. Nyomot maga után nem
hagyott, egyetlen darabja sem ment át a közemlékezetbe. De a ki fog-

lalkozott valaha egész irodalmi korszakok búvárlatával, sokszor érez-

hette, mennyire hasznos az, ha egy-egy harmad-negyedrangú íróról is

szabatos ismereteink vannak. E mellékalakok idbeli hézagokat töltenek

be ; részük van az összhangban, vagy egy külön hangárnyalattal vagy

legalább valamely fbb hangnem ersbítésével ; mködésük elmozdítja

az egyik irány érvényesülését, akadályozza a másikét s így a fejldésre

bizonyos hatásuk van, melynek mértékét meghatározni a behatóbb

elemzés feladata. Czapáryra is ez a feladat várt, mikor arra vállalkozott,

hogy irodalomtörténetünknek e mellzött alakjáról egybeállítsa azt, a

mi róla ez id szerint megtudható.

Tanulmányának egyik bevallott czélja az, hogy megigazítsa Toldy

véleményét, ki Makáryt a saját fény nélkül szkölköd szolgai utánzók

közé sorozza, s közelebbrl Kisfaludy Károly követi közt jelöli ki helyét.

Szerznk szerint Makáry nem volt utánzó, hanem erejéhez mérten sze-

rény, de öntudatos, önálló s kevósbbé nyilvánosan, mint magánéletében

lelkes, h, tevékeny író. Azt hiszem, Czapáry adós maradt a fállítás

bizonyításával s épen nem mutatja ki, miben volt Makáry önálló, s mi

volt az a saját álláspont, melyet mint író elfoglalt. Az értekezés külön-

ben a következ eredményre jut.

Digitized byGoogle



PHILOLOOIAI PROGRAMM ÉRTEKEZÉSEK. 585

Makáry 1799-ben Egerben született, jómódú, nemes családból;

iskoláit ugyanott végezte mint jeles tanuló, majd Pesten patvaristásko-

dott huzamosabb ideig s 1823-ban ügyvédi oklevelet nyert. Pár évet

még ezután is Pesten töltött ; ezalatt lépett baráti viszonyba Szemere

Pállal, Kisfaludy Károlylyal és Bajzával, az Aurórában több verse meg-

jelent. 1828-ban már Egerben találjuk, ügyvédi pályán, melyen 1841-ig

mködött, érdekldve a magyar nyelv ügye iránt, táj ezókat gyjtve az

akadémia számára s verseit Írogatva, különben csendes életmódot foly-

tatott ; érdekes adalék, hogy egri könyvkeresked híján volt az egriek

általános könyvhozatója. 1841 köri megnsült s ez évben apósa helyét

az egri érseki lyceumban mint a magyar nyelv és irodalom tanára elfog-

lalta. Tárgyát kézirat után tollba mondva adta el, alkalmazkodván a

tudomány folytonos haladásához. Irodalmi tanulmányai közül azonban

csak Magyar verstanát adta ki 1842-ben. A forradalom aktt II. Rákóczi

Ferencz 1707-iki szózatának új kiadásához lelkes elszót írt Debreczen-

ben, a miért az ötvenes évek elején sok zaklatást kellett szenvednie.

1851-ben az érsek a gymnasiumi tanártestületbe helyezte át, s itt foly-

tatta magyar nyelvi s egyéb tárgyakból az oktatást 1857 novemb. 13-án

történt haláláig. Levelezései, irodalomtörténeti kézírásai, kéziratban ma-

radt költeményei s elbeszélései halála után elkallódtak.

Költeményei legnagyobbrészt 1821—1838 közt jelentek meg az

egykorú idszaki iratokban. (Hasznos Mulats., Széplit. ajánd., Koszorú,

Auróra, Aspasia, F. M. 0. Minerva, Nefelejts, Uránia, Társalkodó, Szem-

lél, Honmvész sat.), van néhány költeménye Verstanában is. Kézirat-

ban maradt egy Csörsz király czím daljátéka, a harminczas évekbl,

mely azonban lappang ; valamint RimszötárÁn&k egy része és Horatius

fordítása 55 ódával, melyet élte végs éveiben fejezett be. írt néhány

prózai közleményt az akkori folyóiratokba (Jelenkor, Társalkodó sat.)

leginkább egri ügyekrl, s az ifjúság számára egy « Nyelvtisztaság és

kellem* czím értekezést az egri gymnasium 1855/6-ik évi programm-

jába, elvi részében a régi rhetorika nyomán, de néhány eredeti észlelet-

tel. A tanulmány méltatni törekszik Makáry mind e mveit, összeállítja

megjelent dolgozatainak czímét, eladja a Verstan tartalmát (a nélkül,

hogy történeti értékérl tájékozna) ; ismerteti, részletes összehasonlítá-

sokkal, a Horatius-fordítást, kiírva belle a ritkább szókat és kifejezése-

ket s közölve 20 ódának a fordítását, a mi magában 15 lapot foglal el.

Legjobban érdekelne bennünket Makáryban a kelt, hiszen az

akkori lapokba két évtizeden át dolgozott 8 verses darabjainak száma

jóval felül van a százon. Irt hazafias és vallásos énekeket, helyzetdalo-

kat, balladát, sonettet, epigrammot, mesét, találós meséket, ers haj-

lammal a didaxisra, s többnyire elégiái színezéssel, de ersebb indula-

tok nélkül. Érzése s képzelete 6zkkör, egész költészete józan, több

Phüologifti Kilöny. XV. 5. 6. 38
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benne az író szándék, mint az ihlet. Inkább a nyelv és forma embere*

kit stilérzéke ösztönöz. Nagy gondot fordít a hibátlan technikára mind
antik, mind nyugat-európai mértékeiben ; de épen stíljében is kevés a

8aját hang és vonás. Mindenesetre Makáry költészetének jellemzése a

meghatározása lett volna e dolgozat legfbb feladata, s épen ezt kell

nélkülöznünk leginkább. A dolgozat mind a történelmi, mind a lélektani

szempontot majdnem teljesen mellzi ; hsét egészen elszigeteli mind
elzitl, mind kortársaitól, s a történelmi környezetbl és távlatból kira-

gadva, az összehasonlítás termékeny módszerérl lemondva, megfosztja

az olvasót a mértéktl, melylyel a tárgyalt író alakját mérnünk kellene.

Azért Makáry költészetének jellemzése általános és színtelen, irodalom-

történeti helyének kijelölése pedig bizonytalan. Idézünk e jellemzésbl

néhány sort: « Költeményeiben magát és másokat vigasztalja, reményt

nyújt bennök a jövre. [Ezt más is mégteszi.] Tudta azt, hogy a költé-

szet czélja a szív nemesítése a képzelet alkotásai által ; azért leginkább

a tanító elemmel vegyes felbuzdításokat szereti megénekelni. [Ebbl az

következik, hogy Makáry öntudatosan a legjobb irányban haladt és a

költészet netovábbja a didacticum.] Énekeiben a gondolat az érzéssel

arányos párhuzamban marad. [Ez egy poétikai kategóriának a Makáry

fejére való olvasása.] . . . Költészete világos, tiszta és egyszer szépségé-

ben is mvészi, mert alapjában valódi érzelmektol éledt [ezek mind csak

állítások] ; ideális és nem függ az érzékek mámorától ... A verses m-
fajok közül határozottan egyiket sem karolja fel a másik rovására [ez

ugyan elég jellemz Makáryra, de szerznknek mégis vizsgálni kellett

volna, melyik nemben a legszerencsésebb], st versei közt a ballada

,

sonett, talány és epigramma megnevezésén kívül nem is tesz különbsé-

get. [Köteles volt azzal Makáry? Az értekez köteles lett volna.] . . .

Ritka versében találjuk, hogy a tartalom és alak egyezése ellen vétene.*

Ilyen közhelyekbl áll a dolgozat azon szakasza, mely Makáry

költészetét akarja elemezni. Alig van egy vonás, mely szorosabban Ma-

káryra illenék; ez talán még a legtalálóbb : «A míg borongós, de egé-

szen elborulni nem tudó fájdalmát lágy merengésével, addig vidám, de

soha ki nem tör örömét az sajátos táblabírói nyugodtságával mér-

sékli*, és : « Szerény természete a boldog középúton maradásnak eléggé

okát adja*. Általában látszik, hogy a szerznek még nincs biztos aesthe-

tikai Ítélete, sem a szabatos és találó aesthetikai mnyelv nincs hatalmá-

ban. Baj az is, hogy Makáry költészetét még a költtl is elszigeteli, és

sem az egyes költemények subjectiv alkalmiságát, sem a költnek költé-

szetében nyilvánuló jellemvonásait, sem hse mvészi fejldését — a

mihez pedig elég dátummal rendelkezett — nem vizsgálta. Pedig azt

már feltett ezéljánál fogva is tartozott volna kimutatni : mi hát Makáry-

ban az eredeti, s mely vonások alkotják költi természetét? Legjobban
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megközelíti még a helyes szempontot a tanulmányt befejez összefogla-

lás, de minden pontjában ezt sem írhatnók alá.

•Az egri írók díszes sorában — úgymond — Makáry nem közön-

séges jelenség. Makáry az ó- és új -klasszikái iskolák hatása alatt kelet-

kezett új irány hive. Kora nagyobb áramlatában is némileg Bajza

hatása alatt állott, de nemzeti költészetre törekvésében független. A lyrá-

ban önálló (!), úgy ír, mint érez, egész belsejét tárja elénk. Érzése,

felfogása, kifejezése egészen nemzeti, csak versformája idegen. A nemzeti

versformát nem használja, pedig verstanában vallja, hogy «nem is

méltó általában megvetni ezen módot •. Nyelve nem mesterkélt és er-

tetett, mint Bajza követinél általában találjuk, s ha nála ersebb han-

got nem is, de nyelvbeli bizonyos eredetiséget és tárgyai kidolgozásában

egyénít ert tapasztalunk. Nem tartozott a Kazinczytól lenézett se-

regbe. S végül a magyarosságra, eredetiségre törekvés tollának vezet

eszméje volt. Költészetét mindenesetre nemzetiebbé s egyénibbé tette

volna, ha az általa jól ismert népies költészet forrásából bátrabban me-

rít ; azonban az újításban nem volt hivatott s bátor kezdeményezd —
Csakhogy mindezt a részletes tárgyalás elmulasztotta megvizsgálni s

bizonyítani. Sokkal nagyobb elismerést érdemel azonban a dolgozat

életrajzi része, fleg az adatok szorgalmas és lelkiismeretes egybeállí-

tása, továbbá Makáry megjelent mveinek kimerít jegyzéke miatt.

NÉGYESY LÁSZLÓ.

VEGYESEK.

— Irodalomtörténeti Közlemények (szerkeszti Ballagi Aladár)

czímmel a M. T. Akadémia áj vállalatot indított meg, mely «az egész

magyar és idegen nyelv hazai irodalom történetéti felöleli, «a tárgy tör-

ténelmi oldalára fektetve a fsúlyt. Ily alapon nyernek benne helyet a

hazai irodalomtörténet és segédtudományai körébe vágó feldolgozott érte-

kezések és kritikák, valamint jegyzetekkel kisért irodalomtörténeti kisebb

eredeti (?) emlékek. » E vállalatból, mely egyelre évnegyedes füzetekben

jelen meg, elttünk fekszik az els füzet, melynek teljes tartalmát köny-

vészeti rovatunkban találja az olvasó. Az új folyóiratot örömmel üdvözöl-

jük s melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe és pártfogásába, mert igen

kívánatos, hogy hazai irodalmunk történetének önálló közlönye legyen.

Az eddig megjelent els füzet igen változatos és gazdag tartalmú; néhány

czikke úgy tartalom mint tárgyalás tekintetében figyelmet érdemel ; kisebb

darabjai, melyeket talán czélszerbb lett volna külön rovatban összefog-

lalni, sok értékes adalékot szolgáltatnak. Kevésbbé sikerült a kritikai rovat,

mely néhány apróságot nagyon korlátolt szempontokból és nem nagy alapos-

38*
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sággal birál, st a szerkeszt maga, egy egészen jelentéktelen német-magyar
szótárnak bírálatában, tállépi nemcsak vállalatának tudományos körét,

hanem az illendségnek a czivilizált világban elfogadott korlátait is,

mert gyanúsít és vádol, a nélkül, hogy egyúttal bizonyítana is. Reméljük
és szintén kívánjuk, hogy a jöv füzetek maradjanak meg az cirodalom-

történeti körében — hisz annyi még itt a teend, hogy a legügyetlenebb

szerkeszt sem fogyhat ki az anyagból — és tartózkodjanak oly személyi

czivakodásoktól, melyekbl sem a czivakodó feleknek, sem a tudománynak
legkisebb haszna nincsen. Az új folyóirat elfizetési ára egész évre 5 írt.,

egyes füzet ára 1 frt 50 kr. Az elfizetési Összegek a M. T. Akadémiának,

a folyóirat szellemi részét illet küldemények Ballagi Aladár egyetemi

tanárnak (IX., Kinizsi-utcza 29) czimzendk.

— Horatius. Élet- és jellemrajz (Budapest, 1891, Olcsó könyv-

tár 281. sz.) czímú kis munkáját még a hatvanas években irta Szász Károly

egy franczia és egy németm (Walkénaer fHistoirede la vie et des poésies

d'Horace», Paris 1858 és Arnold «Das Lében des Horaz und sein philoso-

phischer, sittlicher und dichterischer Character», Halle, 1800) nyomán.
Mint a nagy közönség számára szánt szépen megírt és remek fordításmu-

tatványokkal ellátott élet- és jellemrajz megérdemelte az új kiadást; csak

azt sajnáljuk, hogy a szerz megelégedett változatlan új lenyomatával s nem
vette tekintetbe, hogy harmincz év alatt mégis csak haladt valamit a római

irodalomtörténet. Ha nem is vett volna el egyebet, mint Mtiiler Lucián

Horatius-életrajzát (Lipcse, 1880) és Beck « Horatius als Kunstdichter und
Philosoph* (Mainz, 1875) ez. könyvét, bizonyára nem csúsztak volna be a

munkába oly régen elavult nézetek és alaptalan állítások, hogy pl. az

Epodon liber csak a költ halála után jelent meg (33. 1.), vagy hogy Ver-

giliusnak nem voltak irigyei és ellenségei (5(3. 1.). A correcturát jó lett

volna szakemberrel megvizsgáltatni, mert az oly orthographiai botlások és

avúltságok, mint Sapho (9.), Sylla (10.), scoliasta (31.), Porphirius (31.),

satyra (59.), eccloga (89.) sértik a dologhoz ért olvasó szemét

— Jean Paul életét és mveit tárgyalja Nerrlich Pál egy nem
rég megjelent, terjedelmes könyvében (Jeanlaul, sein heben und seine Werke^

Berlin, Weidmann, 1889), szép és méltó emléket állítva ezzel annak a

férfiúnak, a ki századunk els negyedében a német nemzet legünnepeltebb

költi közé tartozott, de a kinek írói hírneve azóta mindinkább elhomá-

lyosult. A szerz, a kinek Jean Paul veje és unokája hozzáférhetvé tették

a költ hagyatékát, már régebben megmutatta e munkára való rátermett-

ségét, teljes 15 évet szentelt eme tanulmányainak s ez idközben megjelent

kisebb czikkeiben is becses adalékokat szolgáltatott Jean Paul életrajzához.

E nagyobb mvében is odaadással és lelkesedéssel merül el tárgyába,

szeretettel vázolja a költ élete folyását, gyermekkora derült napjait, majd

a hányódások és szenvedések éveit, a weimari idk mozgalmait, a fényes

írói dicsség s a boldog házasélet idejét, végül a költ baireuthi magányát

s utolsó, komorabb életéveit. Találóan jellemzi amaz érdekes kort s Jean

Paul nagynev kortársait, kimutatja a szálakat, melyek a költt ahhoz és

Digitized byGoogle



VEGYESEK. 589

ezekhez fzik. Eleselmséggel feltárja a költ bels életét, kimutatja az

emberben és íróban nyilvánuló ellentétes, egymást látszólag kizáró eleme-

ket, s egyéniségének sarkpontját ép ezen ellenmondásos voltában találja

:

Jean Paul szerinte «a megtestesült ellenmondás (der fleischgewordene

"Widerspruch)t. A költ— úgymond Nerrlich— Jamisként két korszak forduló-

pontján áll, egyik arozával a múltba pillant, mig a másik eltt oly világ

tárul fel, melybe ember szeme még nem tekintett. E ketts, ellenmondásos

természetébl magyarázódik meg azután, miért lesz egyrészt a sírnak és

könnyeknek költjévé s mint merül el másrészt a kicsinyesnek, a gyerme-

kiességnek világába, s midn ennek szépségeit feltárja, hogyan válik a

költi humor valódi megalapítójává. Ezért egyesülnek benne szeretetvágy

ás önzés ; az se6thetikusnak, pádagogusnak, politikusnak s a vallás magasz-

talójának különböz qualitásai, a stilisztikai formátlanság és a bámulatos

nyelvformáló tehetség. De az íróban mutatkozó emez ellentétes vonások

megnehezítik azután mvei átértését és élvezetét is. E nehézségek elhárí-

tása Nerrlichnek egyik ftörekvése. Jean Paul mveinek elemzésével, a f-
momentumok kifejtésével lényegesen megkönnyíti e mvek megértését, a

melyekben a kitérések, aperc.uk és czélzások sokasága rendesen elnyomja

magát a mesét. Börne 1825-ben irt híres panegyrikusábau (Denkrede auf

Jean Paul) feldolgozatlan kincsekrl beszélt, melyek Jean Paul eme mü-

veiben rejlenek, s arról ábrándozott, hogy késbbi koroknak újjá fog szü-

letni a költ, a ki türelmesen ott áll a huszadik század kapujánál, míg
elmaradozó népe utóiéri. Ha ez ábránd nem is fog teljesülni, ha Goethe-

és Schillernek geniális, különköd kortársa nem is hódítja többé vissza egy-

kori kiváló helyét, ama szellemi kincsek méltatása és közkincscsé válása

mégis kívánatos s ezt bizonyára lényegesen el fogja mozdítani Nerrlich

könyve is, mely egyúttal fontos adalék a XVIII. századi német irodalom

történetéhez. p. g.

— Huon de Bordeaux meséjének eredetét és fejldését tárgyalja

Riedl Gáspár a ZeiUchrift für veryl. Literaturyeschichte III. kötetében (1890).

E szép mesének van történeti alapja, mely azonban a hagyományban

lényegesen átalakult. Két történeti esemény teszi felemeit: 1. Kopasz

Károly franczia királynak Károly nev fiát 864-ben egy Albuin nev ember

párbajban oly súlyosan megsebesíti, hogy a 19 éves királyfi 866-ban sebei-

ben meghal ; 2. Seguin, Bordeaux jeles grófjának fia Hugó (Huon) megöl

valakit párbajban, minek következtében menekülnie kell Francziaországból.

A hagyomány utóbb e Huont tette a királyfi gyilkosává, a jelentéktelen

Kopasz Károlyt pedig (mint a franczia monda legtöbb királyát) kiszorította

a nemzeti hagyomány legfényesebb hse, Nagy Károly. — Kétségtelen,

hogy e mondának eredetileg semmi kapcsolata Oberonnal ; a tündérek

királyát csak a keresztes hadak kora hozta özszefüggésbe Huon történeté-

vel. A gyilkos ugyanis a legrégibb hagyományban a Lombardiába mene-

kült, hol igen közönséges kalandokon ment keresztül. A keresztes hadak

korában a csudákban bvelked keletre küldte t a jongleurök élelmes

képzelete, hol a legmesésebb és leghihetetlenebb dolgok fzdtek alakjához.

A Huonról szóló ó-franczia hsköltemény négy kéziratban maradt
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reánk; ezek: 1. a toursi, a XIII. század közepébl, 173 kis levelén körül-

belül 10,000 tizszótagos vers pikardi szójárásban; 2. a turini, 1311-ben írva,

586 levélen, szintén tizszótagos versek, körülbelül háromszor oly terjedel-

mes, mint a toursi szöveg (ugyanezen kéziratban van egy terjedelmes, de

egészen önálló költemény Oberonról); — 3. a sorbonnei, 253 levél, mely
tizenkétszótagos versekkel kezddik, de csakhamar átmegy tizszótagos

sorokba ; — 4. a párisi, egészen tizenkétszótagos versekben, azaz alexan-

drinusokban írva, a mi már maga is bizonyltja, hogy e szöveg a legfiata-

labbik. A késbbi szövegekben a monda új meg új epizódokkal és folyta-

tásokkal van kibvítve. A XIV. század vége óta, mint a többi verses

elbeszéléseket, úgy Huon történetét is prózai regénynyé alakítják át. E
regény elször nem 1516-ban, mint eddig hitték, hanem 1513-ban jelent

meg nyomtatásban és a XVI. század folyamán rendkivtil sok kiadásban

terjedt el.

Huon története korán jutott el a külföldre is, elször, már a XIII.

században, Németalföldre, hol e szép tárgy még a XIV. században verses

alakban s utóbb prózában (els nyomt. 1644) nyert feldolgozást. Még nép-

szerbb lett a Huon-regény Angliában, hol Lord Berners a XVI. század

elején angolra fordította (els nyomt. 1533—35). Bizonyos, hogy Shake-

speare e munkából merítette a « Szentivánéji álom» bájos tündérvilágát.

A tárgy utolsó, legönállóbb és legérdekesebb földolgozása a Wieland
«Oberonjat (1780), melynek anyagát a német költ tudvalevleg a Biblio-

tbéque universelle; des Bomansból merítette, mely 1778-ban kivonatot közölt

a régi franczia Huon-regénybi. A monda régibb (verses vagy prózai) alak-

jairól nem volt Wielandnak tudomása.

— A kelta népmesék, melyekrl nem rég kimutatták (1. e Köz-

lönyt XIV, 612. 1.), hogy a tmabinogiom név nem illeti ket mindnyájo-

kat, most igen jó franczia fordításban állnak a szakférfiak rendelkezésére :

Les Mabinogion suivis en appendice d'une tradiiction et <Vun comnwntaire des

triades historiques et légendaires des Gallois et de divers autres documents par

J. Loth. (Fari 8, 1889, 2 köt.). A gyjtemény, mely itt francziára le van

fordítva, a •hergesti vörös könyv* neve alatt ismeretes kézirat, mely a

XIV. század végérl való. Elsízben Lady Charlotte Guest adta ki (1838—

49) ez elbeszéléseknek eredeti szövegét angol fordítással együtt, de úgy a

közzétett szöveg mint a fordítás is igen kifogásosak voltak. Csak 1887-ben

jelent meg ez emlékeknek eredeti (kymri vagy welsh) szövege tudományos

igényeknek megfelel kiadásban (kiadták John Bhys és I. Gwenogfryn

Evans), és e szövegen alapszik Loth fordítása. A gyjtemény kézirata maga
a XIV. század végérl való, de az egyes elbeszélések részben a XI1L, talán

még a XII. században keletkeztek. Szerzjük ismeretlen ; a mit Loth (I,

21. 1.) egy Bledhericus nev XII. századi kymri fabulatorról beszél, kell

alappal nem bír. Ez elbeszélések a középkori irodalomtörténet szempont-

jából igen fontosak, bár ma már senki sem hiheti többé, hogy a franczia

költk e forrásokból merítettek : megfordítva, ma már kétségtelennek

tekinthet, hogy az Owen, Geraint és Peredur tetteirl szóló kelta elbeszé-

lések Chrestien de Troyes-nak Yvain. Erec és Perceval kalandjait tárgyaló
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költeményeibl származnak. St még Gaston Paris legújabb föltevése, melyet

e jeles tudós több ízben (fleg Htire littéraire de la Francé, XXX) kifej-

tett, hogy t. i. a nevezett kelta elbeszélések és Chrestien mvei egy-egy

közös harmadik forrásból, t. i. elveszett anglo-normann költeményekbl

származnak (Loth is pártolja e nézetet), sem talál sok hívre, mert ily anglo-

normann mvekrl egyáltalában semmi tudomásunk és mivel a kelta elbe-

szélések számos helyen félreismerhetetlenül árulják el, hogy franczia mun-
káknak, st hogy Chrétien mveinek alapján készültek. Ezt bizonyítják a

kelta elbeszélésekben szerepl hsök nevei is, melyek kivétel nélkül nem
kymri, hanem bretagnei alakúak.

Paris föltevését az Iwein-ra vonatkozólag Förster Vendelin (Chr. de

Troyes, Yvain, ed. W. Förster, Halle, 1887, p. XXV, ós Literaturblatt für

germán, und román. Phologie, 1890, p. 265), a Parzivalra nézve pedig

Golther Farkas (Sitzungsberichte der bayr. Akademie 1890, p. 174—216)

czáfolta meg. Ez utóbbi a legpontosabban kimutatja, hogy a kelta u. n.

mabinogi nem egyéb, mint Chrétien költeményének részben szószerinti hü
fordítása, részben rövidít, de a lényeges részletekben és a cselekvény

egymásutánjában nem kevésbbé h kivonata. A kelta elbeszélés az ó-fran-

czia ,Percival ( reánk maradt alakján alapszik és annyira ragaszkodik hozzá,

hogy a Paris föltételezte anglo-normann közös forrás teljesen ki van zárva,

hacsak nem akarjuk föltételezni, a mi eleve is képtelenség, hogy az anglo-

normann költemény és Chrétien gyönyör mve egészen azonosak voltak

!

A kelta szerz ismerte Chrétien folytatói közöl Gaucher ós talán Mennes-

sier mveit is, melyekbl szintén merített. A kelta elbeszélésnek egyes

eltér részletei vagy vonásai, melyek Chrótiennél nem találhatók, a kelta

átdolgozó toldásai, melyek a Parzival-mondához nem tartoznak és e mon-
dával semmi bens kapcsolatban nem állanak, ennek következtében monda-

történeti szempontból teljesen értéktelenek is.

A «Sir Perceval of Galles» ez. angol költemény, mely egy 1440-ben

írott kéziratban maradt reánk, szintén közvetetlenül Chrétienre megy vissza

s eltér részletei ugyancsak az átdolgozónak önkényes toldásai, nem pedig

valamely régibb hagyomány vagy szöveg maradványai. Hogy a kelta «Pe-

reduri és az angol • Perceval » nem tudnak a grálról, ez nem onnan van,

mintha a Parzival-mondának egy régibb változatából származnának, mely-

ben a grál még nem szerepelt; hanem egyszeren abban az ismeretes

tényben leli magyarázatát, hogy Chrétien, kinek mve töredék, maga sem
tárgyalta költeményének elkészült részében a grált. Mindebbl világos, hogy

a Parzival-monda legrégibb alakja Chrétien költeményében maradt reánk, —
hisz Bobért de Borron prózai mve, melyet Birch-Hirschfeld még a

Chrétien forrásának tekintett, a legújabb kutatások szerint szintén a nagy

franczia trouvére költeményén alapszik. Ezen alapszik a «lais de Tyolett

(Románia VIII, 40) is, mely a cselekvény jellemz fvonásaiban teljesen

megegyez a Perceval történetével. Chrétien maga hivatkozik egy könyvre,

melybl tárgyát vette, s melyet Le conte dél Graul-nsik nevez ; de ennek a

könyvnek az egész középkori (franczia, kelta, angol, német, skandináv) iroda-

lomban, mely oly gazdag mindenféle grál-mvekben, annyira semmi nyoma,
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hogy méltán feltehetjük, hogy ez a könyv sohasem létezett, hogy Chrétien est

a forrást egyszeren költötte, hogy mvének hitelességét, melyre a középkor

oly nagy súlyt fektetett, emelje.

— Romeo és Júlia tárgyának fejldését rengeteg anyag alapján

igen terjedelmesen, de egyúttal egy kissé zavarosan is, tárgyalja Frankéi

Lajos a Zeitschr. f. vergl. Literaturgeschickte 1890-iki folyamában. Shake-

speare koráig a következ feldolgozások tekinthetk irodalomtörténeti jelen-

tségteknek :

1. Masuccio Salernitano, II novellino (nov. 33). Napoli 1476 (1575-ben

megjelent Masuccio 19 novellája franczia fordításban, a melyek közt eshetleg

a Romeo története is volt. E forrásra megy vissza a ,The merchant of

Venice* és ,Measure for measure 4 tárgya is, de mind a kett csak közvetve).

2. Luigi da Portó, Hy&toria noueüamente rürouata di due nobüi Amanti
1524 (nyomt. 1530). Portó kétségtelenül Masuccioból merített, de eshetleg

egy harmadik (eddigelé ismeretlen) szöveg közvetítésével.

3. Adrián Sevin, Le Philocope de Messire Jehan Boccace, Florentin.

Contenát Vhütoire de Fleury et Blancheflfur, divüe en sept lüres tradiictz

(Titalien en franqoys, Paris 1542. (A szereplk neveinek iszonyú átalakítá-

sával
;

pl. Romeo itt Halquadrich, Júlia pedig Burglipha ! £ számos kiadás-

ban megjelent könyvnek Romeo-történetére nagyon emlékeztet Jean Fran-

cois DucÍ8 hirhedt Romeo-tragédiája 1772.)

4. Clitia (ez álnév a. m. Gherardo Boldiero), L'Infelice Amore dei

due Fetlelissimi Amanti Giulia e Romeo, scritto in Ottava Rima. 1553.

5. Matteo Bandello, La seconda parte de lenovelle, Lucca, 1554, nov. 9-

(Hogy Bandello már 1580-ban angolra lett volna lefordítva, mint némely
Shakespeare-kutatÓK hiszik és állítják, az be nem bizonyítható és nem is

valószín.)

6. Boaistuau, Histoires tragiques. Extrai<*tes des euures Italiennes de

Bandel, 1559, nov. 3. (E gyjteményt utóbb kibvítette és folytatta Fran-

cois de Belle-Forest, kinek ,Cent Histoires Tragiques* ez. gyjteménye
1596-ban jelent meg angol fordításban, — tehát Shakespeare Romeo-
darabja után.)

7. Cháteauvieux, Roméo et Juliette, tragedie, 1560. (Lord Bacon jelen

volt e darabnak egy párisi eladásán 1577 és 1580 közt.)

8. Loys Guyon, Htire d'me damoiseüe Veronoise. Les diverses Legotus

1560 (nyomt. 1604).

9. Brooke, The Tragicall Hütoi'ye of Romeus and Juliét 1561 (ny.

1562). Forrása Boaistuau. E költi elbeszélés Shakespeare közvetetlen és

eshetleg egyetlen forrása.

10. William Painter, Palace of Pleasure 1567, II. 25. nouell: Rhomeo
and Julietta. Forrása Bonistuau.

11. Luigi Groto, La Hadriana, Venetia 1572 (ny. 1578). E tragédia

Portó elbeszélésén alapszik, de a szerz fölhasználta Bandellot is. Az ese-

mény a szereplk neveinek megváltoztatásával ókori tárgygyá van átala-

kítva. Épígy alakította át Otway a XVII. században Shakespeare darabját

római tragédiává. Mind a két költnél a nhs neve Lavinia.)
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12. William Shakespeare, Romeo and Juliét 1593 (nyomt. 1597).

13. Girolamo dalia Corte, Istoría di Verona I. 1594. Állítólag a sze-

relmes pár igazi története, de kétségtelenül csak a novellákból van össze-

tákolva. Verona régibb történetírói semmit sem tudnak Romeo és Júliáról.

14. Lope de Vega, CaMelvines y Monteses 1602 (ny. 1647). Forrása

nem Bandello, hanem Boaistuau, kinek mve 1586-ban spanyol fordításban

megjelent. Nem hatott Shakespearere, kinek darabja minden valószínség

szerint régibb.

15. Francisco Rojas y Zorilla, Los Bandos de Verona. Montesco* y
Capeletes, 1650 (ny. 1680). Igen gyenge darab.

£ kimutatásból világos, hogy Shakespeare drámája közvetetlentil

Brookc költeményén és közvetve Boaistuau elbeszélésén alapszik. Eshetleg

ismerte a Romeo-mese leggeniálisabb földolgozója még Painternek szintén

Boaistuaun alapuló elbeszélését is.

— Dante életérl és munkáiról alapvet kitn munka jelent

meg Scartazzini Jánostól, Introduzione allo studio di Dante Alújhüri et

delle me Oyere (Leipzig, 1890, 590 1. Ara 10 mk.) czímmel, mely a nagy

olasz költ életére s mveire vonatkozó adatokat alapos és éles kritika

tárgyává teszi és jelenleg a Dánte-tudás valóságos kánonjának tekintend.

Scartazzini kutatásainak fbb eredményei, melyek a Dante nevéhez fzd
számtalan mende-monda és föltevés miatt természetesen jó részben negatív

jellegek, a következkben foglalhatók össze: Missirini, Balbo, Fraticellí,

Wegele, st magának Scartazzininek (1869) Dante-biographiái « többé-

kevésbbé sikerült regények •. A legjobb, a mit eddig Dante életérl írtak,

Bartoli nagy
t
mvének (Storia della Letter. ital.) IV—VI. kötetei (1878).

A források közöl Giovanni Villái íi megbízható, de keveset nyújt; Bocaccio

és Filippo Villani «költemények* ; Biuni igen hasznavehet, de tele van

nyomós hibákkal ; Filelfo könyve csalás, a késbbiek értéktelen kompilatiók.

Kétséges, vajon Dante csakugyan Firenzében született-e s nemes

származású-e ? Születési éve kétségtelenül 1265. Családjáról s tanulmányai-

ról semmit sem tudunk, de tény, hogy Brunetto Latini nagy hatással volt

reá és hogy 1296 óta az «Arte dei medici e spezialii tagja volt. Bizonyta-

lan, hogy tudott-e görögül, tanúit-e Bolognában, katonáskodott-e és részt

vett-e a campaldinoi csatában. Bizonyos, hogy 1295 és 1298 közt nül
vette Donáti Gemmát, kitl (legalább) négy gyermeke volt és ki t bizo-

nyosan túlélte. Nem tudjuk, hogy e házasság boldog volt-e, de az ellenke-

zrl sincs tudomásunk. A nyilvános életben Dante elször 1296. decz. 10.

és 1297. márczius 14. fordul el. Követsége S. Gemignanoba (1299) be nem
bizonyítható, de bizonyos, hogy 1300. június 15-tl aug. 15-ig prior volt.

Ezenfelül egy ízben még a «nyilvános munkák • felügyelje is volt. Tizen-

négy követsége, melyekrl Filelfo beszél, mesék. 1301-ben április 14-én, jun.

19-én és szeptember 13-án «consuluit nel Consiglio dei Centumviri». Valois

Károly bevonulása (1301, mindszentek napján) után számzik 1302. január

27. és ez ítéletet oly hozzáadással, hogy visszatérése esetére halállal bn-
hdik, megersítik 1311. szeptember 2-kán és újra 1315. novemb. 6-án.

Mese, hogy követül járt Kómában. Innen mély homály fedi életét. Volt-e
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Veronában (1302-ben vagy 1303-ban vagy 1304-ben) és Bolognában (itt

csak 1304 és 1306 közt lehetett), nem tudjuk; de bizonyos, hogy 1306

augusztusában Paduában volt és ugyanez év októberében Lunigianában a

Malaspina családnál. Másodízben nem volt itt. Villani hire, hogy Parisban

járt, elfogadható, mert 1308-tól VII. Henrik megérkeztéig nem volt sehol

Olaszországban. Mese, hogy Oxfordba utazott, azt sem tudjuk, hogy szám-

kivetésében mibl élt, de lehet, hogy Parisban mint tanító vagy eshetleg

mint orvos mködött Lehetséges, hogy Henrik császár közeledtének hírére

Francziaországból Olaszországba jött, st 1310— 11-iki levele tuniversis

et 8ingulis Itali se regibus et senatoribu6i is elfogadható (Bartoli hamisít-

ványnak tekinti). Tény, hogy VIL Henriket személyesen üdvözölte (Asti-

ban? Milanóban?) s ez alkalomból írta (de nem tudni hol?) 1311. márcz.

31. borzasztó levelét a fírenziekhez és egy hónappal késbb, 1311. április

16. levelét VII. Henrikhez. Innentúl 1313-ig semmit sem tudunk róla.

A Velenczóbl 1314-ben írt Dante-levól hamisítvány, de tle van (mai

alakjában?) a bibornokokhoz intézett levél. Incén ismét homályos minden.

Nem lehetetlen, hogy 1316. vagy 1317-ben Bavennában élt; nem valószín,

hogy 1316—17-ben Veronában volt. Családi viszonyai is homályosak:

gyermekeinek egy része nála volt Bavennában, de neje Firenzében maradt.

Hogy Bavennában a rhetorika tanára volt s hogy Velenczébe követül kül-

detett, igen kétséges adatok. Époly bizonytalan mindaz, a mi külsejére

vonatkozik. Hiteles arczképe nem maradt reánk.

Tény, hogy Dante egy fiatal leányba szerelmes volt, kit Beatricónek

nevezett. Igazi nevét nem tudjuk, ós nagyon valószíntlen, hogy Portinari

Folco leánya és Simoné dei Bárdi neje volt. Mese, hogy e gyermeket

kilencz évig nem látta, de tény, hogy Beatrice 1290. június 9. meghalt.

Dante nemsokára ezután belépett a ferencziek rendébe (?). A •Donna gen-

tile», kibe a költ ezután szenvedélyesen beleszeretett, Scartazzini szerint

nem allegória, hanem él n, még pedig Gemma Donáti, a költ késbbi

neje volt. (E véleményt Bartoli már alaposan megczáfolta.) A továbbiakból

még csak egy-két adatot emelünk ki. A «vita nuova» nem sokkal 1300

eltt készült, a «Convito» 1308-ban, a «De vulgari eloquentia» 1309 eltt.

•De Monarchiát kétségtelenül tle van, de ki nem mutathatni, hogy hol és

mikor irta. Leveleinek és kisebb költeményeinek nagy része hamisítványok.

A «Comraedia» 1313 és 1321 közt készült, de a költ 1300-ba teszi vízióját,

mert ekkor kezdett • tévelygésébl! kiábrándulni. A költemény mellékneve

(«divina») 1555-bl való (Dolce kiadásának czimlapján). A munka elször

1472-ben jelent meg nyomtatásban ; összesen vagy 350 kiadása ismeretes.

— Arminiu8 és Siegfried. Az els, a ki (tudtommal) Arminiust,

a germánok hs és gyztes vezérét a rómaiak ellen, és Siegfriedet, a nibe-

lungmonda falakját azonosította, Mone Fer. József volt 1818-ban; de tel-

jesen keresztülvive elször Giesebrecht Adolfnak tA Siegfriedmonda erede-

térl* ez. értekezésében (1837) találjuk e föltevést. Azóta nem igen hódí-

tott e nézet hívket, míg a legújabb idben Schierenberg A. (1875—89 több

dolgozatban) és Vigfusson G. (1886) megújították e föltevést. Az egész

kérdésre vonatkozó anyagot összefoglalja Jeliinghaus H. Arminius und
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Siegfried (Kiél und Leipzig, 1891, 38 1.) cz;m tanulmányában. E nézet

kiinduló pontját és alapját két fszempont teszi. Elször kétségtelen,

hogy a német bsmonda kimagasló alakjai majd kivétel nélkül történeti

egyéniségekre vezetnek vissza. Ilyenek: Ermanrieh, Theodorich, Hygelak

(a Beovulfban), Gunther, Alboin, Nagy Károly és Roland, Lodbrok (a nor-

végoknál), Alfréd (az angolszászoknál) stb. Feltn volna, hogy ép csupán

a rendkívül elterjedt nibelungmondának rendkívül népszer hse, Siegfried,

kizárólag a mythosz és költészet alakja volna. És másodszor kétségtelen,

hogy Arminius és Siegfried történeteiben több a közös vagy legalább igen

hasonló vonás : mindenekeltt a két alaknak tragikus sorsa, hogy hatal-

muk és dicsségük tetpontján legközelebbi rokonaik árulásából fiatalon

lesznek gyilkosság áldozatává. Hozzájárulnak némely tulajdonnevek : Armi-

nius atyja Segimer, nagyatyjának két unokája /í^/estes és &v/imer, Seges-

tea fia 6V</imund, Segimer fia Segisá&g (?) stb. Ha e tényekbl azt akarnók

következtetni, hogy Arminius alakja és sorsa talán befolyással volt a Siegfried

alakjának és sorsának megalkotására, hogy a két hsrl szóló hagyományok

és eshetleg dalok idvel összefolytak, egymást befolyásolva és módosítva,

—

e következtetés ellen alig volna nyomósabb kifogás tehet, bár bebizonyí-

tani még ennyit sem lehet.

De ez újonnan napirendre tzött elmélet képviseli még tovább men-

nek : egyszeren azonosítják a két alakot és Arminius (elég homályos) tör-

ténetének minden mozzanatára magyarázzák vissza a Siegfried-mondának

minden egyes részletét. Hogy ez eljárás milyen eredményekre vezet, ennek

föltntétésere elég lesz egy-két « adatot* kiemelni. Siegfriednek a legrégibb (?)

mondában nincsen atyja, Arminius (testvérével folytatott párbeszédében,

melyrl Tacitus értesít), csak anyjáról emlékszik meg; Siegfried fegyveres

kézzel nyeri meg aráját, Arminius ellenséges rokonaitól szöktette meg az

övét ; Siegfriednek három éves fiát megölik, Arminius neje római fogságá-

ban fiat szül, a ki fiatalon elhal; Siegfried neje Grimhilda, Arminiusé

Thusnelda, ez utóbbi név azonban el van rontva, de még ezen alakjában

is sejteti, hogy második része -hilda volt; Siegfried Xantenben n fel,

ugyanezen vidéken mködött Arminius. Eddig még csak trhet a párhu-

zam, ámbár egyetlen adatának sincsen bizonyító ereje, már csak azért

sem, mert a kérdéses részletek számos mondában és történetben találhatók

s így nem tekinthetk a Siegfried-monda jellemz, sajátos felemeinek.

De ezen túl lehetetlen mosoly nélkül követni a további fejtegetéseket.

Arminius legdicsbb tette a Varus megsemmisítése, Siegfriedé a sárkány

megölése, tehát (!) a sárkány nem egyéb mint a római hatalom, mely a

földet bekeríti. És nemcsak Siegfried azonos Arminiussal, hanem Wittich, a

Dietrich hs embere, is Arminius és Wittekind összeolvadásából alakúit!

Dietmar király, a ki Witticbet és Dietrichet ki akarja békíteni egymással,

azonos a római egyházzal, mely a frankokat és szászokat kibékítette egy-

mással I Wittich egy alkalommal Dietrichnek kölcsönzi kardját, hogy vele

Siegfriedet legyzze : ez azt jelenti, hogy Wittekind megkeresztelése a szász

nép meghódolását eredményezte I Hát Brunhilda ? Ez meg a német nép,

melyet Arminius álmából fölébreszt. Siegfried nül veszi Brunhildát, azaz
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egyesül népével, de utóbb elhagyja és egy királyleányt vesz nül, a mi azt

jelenti, hogy a korona után tör, a miért megölik. A sárkány háromszáz
éves, t. i. Róma a pún háborúktól háromszáz év lefolyása alatt jutott

hatalmának legmagasabb polozára! Arminius halála után testvérének, Fia-

viusnak fia, Italicus, törekszik Németországban a római uralmat gyze-
lemre juttatni ; ezen Italiousból lett a mondában Atli vagy Attila. Sieg-

fried szarús bre a római pánczél, melyet Arminius magára öltött ! ! Sieg-

fried érti a madarak nyelvét, mert Arminius (rosszul) tudott latinul stb.

stb. Folytassam -e ? Kár volna, mert minél több « adatot • sorolunk fel,

annál szembeötlbb az egész elmélet gyermekessége. Ily módon nem
lehet, nem szabad mondát magyarázni, mert ez az eljárás minden józan

módszer hiján van. Én magam sem tartom kizártnak, hogy Arminius alakja

és sorsa, melyrl a németek Tacitus tanúsága szerint még a második szá-

zadban is énekeltek, befolyással lehetett a Siegfried alakjára és sorsára;

csakhogy itt egyébre nem gondolhatni, mint némely fvonásra, mely a két

hsnek egyéniségében és történetében eleve már hasonló volt, úgy hogy

könnyen folyhattak egymásba. De az Arminius-Siegfried-elmélet képviseli

a monda minden részletét allegorice gondolják megfejthetni, — ez pedig

el nem fogadható álláspont, mert a nép módosítja, átalakítja, kombinálja,

kiegészíti a hagyományok anyagát, de múltjának nagy emlékeit soha sehol

nem soványítja alig érthet és jó részben komikus íz allegóriákká.

— Johannes Placentius eddig ismeretlen XVI. századi humanista

drámaíróra hívja föl Holstein a szakférfiak figyelmét a Zeitechrift für

deutsche Philologie XXIII. köt. 436—451. lapjain. Jean Plaisant, szül.

St.-Trond- vagy St.-Truyenban Belgiumban (innen Trudonensis vagy Tru-

donopolitanus) a XV. század végén, Lüttichben és Löwenben tanult és

Mastrichtban lépett a dominikánusok szerzetébe ; 1548 körül halt meg.

Gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki. Holstein három színmvét fedezte

föl, melyek ugyan 1533 és 1535 közt létrejött nyomtatványokban vannak

meg, de eddig teljesen ismeretlenek voltak. Mind a három darab vígjáték,

melyek szerzjüknek egészséges humoráról és kiváló drámai tehetségérl

tanúságot tesznek. Az els Clencus Eques (ajánlását Antwerpenben, 1534.

októb. 13-án írta a szerz) igen mulatságos tárgyú. Egy klerikusnak, ki

sok éven keresztül Parisban tanult, igen rossz dolga van. Miután szomorú

sorsát ép eljajgatta, egy Columbana nev asszony jön feléje, kit megkol-

dúl. Az asszony kérdi, hogy honnan jön. A klerikus azt feleli : ex Parrhi-

ms, mit az asszony ex pratis Elyseis-re (a paradicsomból) ért, mire els férje

után kérdezsködik. A klerikus rövid töprenkedés után elhatározza, hogy

kiaknázza az asszony babonaságát, és kijelenti, hogy urának igen rossz

dolga van, mert egészen meztelenül jár-kel a paradicsomban a számtalan

szellem közt. Erre az asszony igen értékes kabátot hoz a klerikusnak, a ki

megígéri, hogy átadja urának s legközelebb levelet hoz tle. Most (II. felv.)

hazatér Oenophilus, Columbanának részeges második férje, mire a házas

felek közt hosszú, de egyúttal nagyon eleven czivakodás támad. Végre kéri

a férj legszebb kabátját, mert esküvre hívták. Az asszony megijed és fil-

lenteni próbál, de végre bevallja, hogy azt az értékes kabátot els urának
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küldte a paradicsomba. A férj borzasztóan megharagszik, szidja az asszo-

nyok babonáságát s ostobaságát s nyomban lóra ül, hogy a csalót üldözbe
vegye. A III. felvonásban a klerikus, midn látja, hogy valaki lóháton

feléje vágtat, rögtön sejti, hogy ez t keresi, és cselhez folyamodik. Köze-

lében egy paraszt aluszsza déli álmát, mellette földmíves eszközei. A kle-

rikus magára ölti az alvónak kabátját s kezébe veszi kaszáját és így várja

be a lovast. Ez azt kérdezi tle, nem látott-e egy klerikust egy nagy batyu-

val erre menni. De igen, felel az ifjú, az erdnek vette útját. Egyúttal

figyelmezteti a férjet, hogy az erdbe lóháton nem mehet ; bízza rá a lovát,

majd rzi míg Oenophilus az erdbl visszatér. A férj úgy tesz, a kleri-

kus pedig lóra ül s elvágtat. Rövid id múlva visszatér a férj s a fölébredt

földmívesen keresi lovát Ez természetesen igen mulatságos jelenet, mely

azzal végzdik, hogy a bíró elé mennek. Itt kiderül a dolog s Oenophilus

kocsmába viszi és megvendégeli a bírót és a parasztot, csakhogy nevetsé-

ges esetét ki ne fecsegjék.

E vígjáték prózában van írva, a másik két szinm verses. Lucianus

aulicus (apud inclytam Brabantiae Antverpiam, excvdebat in sva officina

literaria Simon Cocus Antverpianvs, anno ab rbe redempto M. D. XXXV.
Calendis Noveinbribvs 1535) igen sikerült tréfa, melyet Placentius (An-

touerpiae, quarto Idus Octobres Anno salutis 1534) Nicolao Olao, Albenm
eccleriae regni Hungáriáé Custodi ajánlott Arrhusius Jakab, a költnek öt

év óta jó barátja, 1534 nyarán mesélte neki, hogy az patrónusa, Oláh Mik-

lós, egy argumentum litterarium e musaeo Flacentiano szeretne kapni, mely

kívánságát a belga humanista annál szívesebben teljesiti, mivel tudja, hogy

Oláh Miklós a magyar udvarnak egyik fembere (az ajánlásban mondja :

regiae aulae unicum culumen ac rarum quoddam monüe — nam illic studia

ac móres philosophicos solus tueris), st kijelenti, hogy egyéb dolgozatait

( lucubrationes alias, quas plurimas apud me retineo) is hajlandó neki aján-

lani. Egy falusi iparos, Chremes Lucianus, a városba jön, hol Stimphalion

szakácscsal ismerkedik meg, ki a kíváncsi Chremest az udvari szokásokkal

meg akarja ismertetni és Lucianus aulicussá átalakítani. E czélra Chremes -

nek szó szerint kell követnie mesterének tanait és mindent helyeselnie, a

mit Stimphalion mond vagy tesz. Ez alapon csúfosan megtréfálja a szakács

és felesége a falusi embert, ki majd megpukkad mérgében. A II. felvonás-

ban kapjuk a megtorlást. Chremes elhiteti Stimphalionnal ós nejével, hogy

valami nagy dolgot fedezett föl. E titulussal egy nyakló vasat helyez reá-

juk, melyben fogva kínlódnak és jajgatnak. Végre megérkezik a polgár-

mester, ki mind a hármukat ebédre hívja. Ez örvendetes hírre Chremes

kiszabadítja foglyait.

Placentius harmadik darabja: Susanna (Antverpise, apud Michselem

Hillenium, M. D. XXXII II. Mense Maio), öt fölvonásban, a XVI. század

e kedvelt tárgyának els latin földolgozása. Eddig a Xystus Betulejus

(Sixt Birck) latin Susanna-drámáját (1537) ismertük e bibliai történet

els latin dramatizálásának (1. Német Irodalomtörténetemet II, 309 és 317).

És e szinm a Zsuzsanna-történetnek nemcsak els, de egyúttal legjelesebb

latin földolgozása, mely drámai szerkezet, eleven eladás és jellemz dialo-
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gus tekintetében határozottan túlhaladja a Birck, Frischlin és Schonáns

azonos tárgyú darabjait.

— Goethe mint színházi intendáns. Ez év május 7-án épen

száz éve, hogy Goethe a weimari színház vezetését átvette, s Weimarban
már folynak is a készüldések e nap megünneplésére. Épen kapóra jön

tehát egy publicatio, mely Goethe eme 26 évre terjed mködésének mél-

tatásához szolgáltat anyagot, Dr. Burkhardt C. A. H. könyve : Dos Bej)er-

tire des Weimarischen Theaters unter Goethe* Leitung (megjelent mint a

Litzmann Bertold által megindított Theatergeschichüiche Forschungen czímü

gyjtemény els füzete). A weimari színház alapítása nem járt nehézségek

nélkül; az intézet létrejötte valószínleg csakis Goethe kezdeményezésének

tulajdonítandó. Az udvar a vállalatot eleinte nem részesítette nagyobb anyagi

segítségben, mint azeltt a Bellomo-féle színtársulatot ; Weimar városa alig

6000 lakost számlált s így ez állandónak tervezett « udvari színház* elég

gondot okozhatott Goethének. Goethe azonban kitn intendánsnak bizo-

nyult, az évad soha nem végzdött deficittel s az els tíz évben a színházi

személyzet fizetését, a mely körülbelül 4000 tallérra rúgott, egészen a be-

vételekbl lehetett fedezni. Goethe jutányos bérlet berendezésével a színház-

látogató közönségnek egy állandó törzsét teremtette meg ; fontos jövedelem-

forrást képeztek azonkívül a színtársulatnak a szomszéd városokban való fellé-

pései. A társulatnak ily fiókszinpadjai voltak Lauchstádtben, a hol a közönség

részvéte messze túlhaladta a weimariót, Erfurtban, Rudolstadtban, Halléban

;

1807-ben Lipcsében is vendégszerepelt. A színház repertoireját illetleg Goethe

egészen gyakorlati álláspontot foglalt el, a mennyiben lehetleg a nagy tömeg

ízléséhez alkalmazkodott; Kotzebue a weimari színpadon ép úgy uralkodott,

mint másutt, mellette Ifflandnak jutott kiváló helye és színre kerültek ma már
teljesen elfeledett drámaírók, Jtinger és Bretzner, Babo, Spiess, Brandes, Gotter,

Mtillner, Hagemeister, Weissenthurnnó stb. mvei is. Shakespeare Macbeth-

jét természetesen a Schiller, Romeo és Julid-ját Goethe átdolgozásában

adták ; Július Caesar nem az akkor már régen meglev Schlegel-féle, hanem
a Wieland-E8chenburg-féle régi s mindenkép gyengébb fordításban került

színre. Mint dramaturg és átdolgozó több ízben szerepel Vulpius, a Goethe

sógora; ennek átdolgozása szerint adták pl. Leisewitz Július v. Tarent ez.

tragédiáját is. p. g.

Párhuzamos idézetek.

Verg, Aen. III 2 : «Ceciditque superbum Iliumt.

Bessenyei «A magyarokhoz • :

•Ledlt már a nemes Ilion*.

Várkonyi Endre.
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BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG.

A budapesti philologiai társaság 1891. évi április hó l-jén /ei-

olvaw ülést tartott, melyen Szeremlei Barna értekezett Bessenyeinek

egy politikai munkájáról s Náményi Lajos Sárosy Gyuláról.

A felolvasó ülést zárt választmányi ülés követte, melyen Ponori

Thewrewk Emil elnöklete alatt jelen voltak Heinrich Gusztáv, Pecz Vil-

mos, Vári Bezs, Cserhalmi Samu, Kuzsinszky Bálint, Némethy Géza,

Gyomlay Gyula és Fináczy Ern (utóbbi mint jegyz).

1

.

A jegyzkönyv hitelesítése és több folyó ügy elintézése után

a választmány hosszabb eszmecsere alapján a következ határozatot

hozta:

•Tekintve, hogy az Egyotemes Philologiai Közlöny legutóbbi szá-

maiban megjelent nyílttéri közlemények és ellenbírálatok a tudomány

igaz érdekeinek rovására, a subjectiv kritikának kelleténél nagyobb tért

engedtek, hangjuknál és modoruknál fogva sokszor sértk voltak, a

munkatársak és tagok nagy részére elidegenítleg hatottak, a Közlöny

amúgy is szkre szabott hasábjait czél és eredmény nélkül lefoglalták, s

általában véve a komoly irodalmi és tudományos munkásság méltóságá-

val meg nem egyeztethetk : a választmány a hazai philologiának hasz-

nos szolgálatot vél tenni, midn felhatalmazza a szerkesztséget arra,

hogy minden ellenbírálalol ulastlso?i vissza, s csupán a
lehel röviden megszövegezett, lényleges helyreigazítá-

soknak adjo?i helyi. •

2. A pénztárnok jelentése a társaság 1890. évi deczemberhó 12-tl

1891. évi márczius hó 31-ig terjed bevételeirl és kiadásairól tudomásul

vétetik. Bevétel volt: 2601 frt 61 kr., kiadás: 496 frt 10 kr. Pénztár-

készlet 1891. évi márcz. 31 -ón 2105 frt 51 kr.

3. Bálinth György rk. tag és Hajós Ben r. tag kilépése tudomásul

vétetik. Meghalt Szunter Nándor nagybányai áll. fgymn. igazgató, a tár-

saságnak 1881 óta rendes tagja. — Új tagokul felvétetnek : Rózsa Géza

bölcsészethallgató, rk. tag, 1891-tl (aj. Heinrich Gusztáv) ; Lehr Vil-

mos, bölcsészethallgató, rk. tag, 1891-tl (aj. Heinrich Gusztáv) ; Korber

Imre, csiksomlyói kath. fgymnasiumi tanár, r. tagnak 1891-tl (aj.Wie-

der Gyula) ; Károly Ignácz Vilmos, czisztercz.-rend tanárjelölt, rk. tag-

nak, 1890-tl (aj. P. Thewrewk Emil) ; dr. Kvacsala János, pozsonyi ág.

ev. fgymnasiumi tanár, r. tagnak, 1891-tl (aj. Márton Jen) ; Kvtrucz

Rezs, pozsonyi kir. kath. fgymnasiumi tanár r. tagnak 1891-tl (aj.

dr. Wagner Lajos) ; Roráh Imre, bölcsészethallgató, rk. tagnak 1891-tl

(aj. dr. Pecz Vilmos).
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Aristoteles poétikája. Görögbl fordította, bevezetéssel és magyarázó
jegyzetekkel ellátta dr. Geréb József. Olcsó könyvtár. 287. sz. Budapest,
Franklin-társ. 1891. (16 r. 108 1.) 30 kr.

Asbóth Oszkár. A hangsúly a szláv nyelvekben. (Értekezések a nyelv-
és széptudományok körébl. XV. köt. 8. sz.) Budapest, Akadémia 1891.

(8 r. 82 1.) 80 kr.

Füredi Iunátz. Közhasznú idegen szótár a szó-származás és kiejtés

megjelölésével. Budapest, Mehner 1891. (16 r. 233 1.) 80 kr.

Görög anthologiai e\ngrammák. Fordította, bevezetéssel ós jegyzetek-
kel ellátta

%

Ponori Thewrewk Emil. Budapest, 1891. Franklin-társ. (8 r.

XLVHI. 184 1.) 1 frt.

— Ugyanaz. Görögül és magyarul. Budapest, 1891. u. o. (8 r. XLVIÜ.
258 1.) 1 frt.

Helyesírás (A magyar-) elvei és szabályai. Ujabban átvizsgálva kiadta
a magyar tudományos Akadémia. 6-ik változatlan kiadás. Budapest, Akadémia
1891. (8 r.) 30 kr.

Irodalomtörténeti Közlemények, szerkeszti BeUlagi Aladár. I. évfolyam,
1. füzet. Budapest, 1891, M. T. Akadémia, 146 1. — Tartalma: Kacziúny
Géza, A magyar versalakok Erdsiig. — Greksa Kázmér, Homérosz némely
hasonlatának vándorlása. — Petz Gedeon, ,Magyar és német hegedsök. —
Sebestyén Gyula, Egy névszerint említett Arpádkori joculator. — Hanfalvy
Pál, Oláh Miklós családi viszonyai és Hungáriája.— ffj. Kemény Lajos, Hege-
ds Sebestyén. — P. Thewrewk Emil, Mi az a hóttollú buzogány ? — Ré-
vész Kálmán, Kocsi Cserg Bálint életéhez. — -en, Egy lantost ábrázoló kép
1630-ból. — Szily Kálmán, Az els geographia magyar nyelven. — Kármán
Mór, Egy érdekes tankönyv. — Vdczy János, Ráday Gedeon. — CsujAár
Benedek, Simái Kristóf, pályája kezdetén. — Heinrieh Gusztáv, Kisfaludy
Sándor regéi. — Angyal Dávid, Kisfaludy és Petrarca. — Kardos Albert,

Toldi XII. éneke. (Észrevételek e czikkre.) — Szalay Károly, A beteg király,

Greguss Ag. meséje. — Ballagi Géza, A pesti magyar társaság és Bessenyei.
— U., Miért bujdosott Vörösmarty 1849-ben ? — Kritikai rovat: Brázony
J., Gr. Károlyi Klára két levele, Ballagj A. — Damek Gyz, Matthisson
hatása irodalmunkra, V. — Griesbach Ág., A budetini monda, V. — Könnye
N., Magyar-német zsebszótár, BaUayi Ah — Adattár: Acsády Ignáez, Halotti
búcsúztató 1633-ból. — Koncz József, Enyedi István Teleki Mihályhoz 1671.
— Gr. Kuun Géza, Kisfaludy S. két levele Döbrentei Gáborhoz. — Éble
Gábor, B. Wesselényi M. végperczei, Bártfay L. naplójából. — Bodnár Zs.

Magyar irodalomtörténetére elfizetési felhívás.

Káldy válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral szerkesz-

tette Bellaagh Aladár. Budapest, Franklin- társ. 1891. (8 r. 302 1.) 1 frt.

Nyelvtudományi Közlemények, szerkeszti Budenz József. XXIL köt.

2. füz. Budapest, Akadémia 1891. (8 r. 81—160 1.) — Tartalom: Budenz
Józs. Adalék a jurák-szamojed nyelv ismeretéhez. — Kunos Ign. Kisázsiai

török nyelv. I. Brásza-Ajdin vidéki nyelvmutatványok (népdalok). — Sétáiéi

Emil. Egy vepsz daltöredék.

Haton Theaitetosa. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

Simon József Sándor. Budapest, Franklin-társ. 1891. (8 r. XX : 116 1.) 60 kr.

— Ugvanaz. Görögül és magyarul. Budapest, Franklin-társ. 1891.

(8 r. XX: 224 1.) 1 frt 20 kr.

Pulszky Ferencz. A magyar pogánysírleletek. (Értekezések a történeti

tudományok körébl. XIV. köt. 10. sz.) Budapest, Akadémia 1891. (8 r.

21 1.) 20 kr.
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kz összegyjtött anyag ez összeállításnál a következ rovatokba

iran osztva :

I. Általános nyelvészet és ethnographia.

II. Aesthetika és mtörténet 1. Aesthetika. — 2. Képzmvésze-
tek. — 3. Zene. — 4. Színészet.

III. Philologiai paedagogia. 1. Általános irányú czikkek (nyelvtaní-

tásról, olvasásról, taneszközökrl stb.)- — 2. Magyar nyelv s iroda-

lom. — 3. Klasszikus nyelvek. — 4. Német nyelv.

IV. Ugor nyelvek.

V. Árja nyélvek (a czigány nyelvvel).

VI. Keleti nyelvek (arab, héber, török stb.)

VII. Magyar nyelv s irodalom. 1. Bibliographia. — 2. Magyar iro-

dalomtörténet. (Ebbe fölvétettek a szépirodalmi mvek és a színmvek

bírálatai is. Ez utóbbiaknál azonban csak az els eladás napja van

megjegyezve. Ez lehetvé teszi a különböz napilapokban megjelent

ismertetések fölkeresését). — 3. Egyes írókról. — 4. Magyar nyelvészet

(a végén : egyes szókról ós szólásokról). — 5. Iskola könyvek.

VIII. Klasszikus nyelvek s irodalmak : 1 . Általános irányú dolgoza-

tok. — 2. Görög történet s régészet. — 3. Görög irodalomtörténet s

egyas görög írók. — 4. Görög nyelvtan s olvasókönyv. — 5. Latin tör-

ténet s régészet. — 6. Latin irodalomtörténet s egyes latin írók. —
7. Latin nyelvtan s olvasókönyv. — 8. Magyarország ókori régészete.

IX. Germán nyelvek.

X. Román nyelvek.

XI. Szláv nyelvek.

XII. Vegyes.

I. Általános nyelvészet.

aj Nyelvészet.

1. Ábel Jen. 1. 12. és 1112. sz. a.

2. Giessívein Sándor dr. Az összehasonlító nyelvészet f problémái
Gyr, Hennicke R. 1890. (8-r. 216 1.) 1 frt 50 kr. — Ism. dr. Pozdcr
Kár. Phil. Közi. 832—837. 1. — Páder Rezs, Religio. II. félév 3. sz. —
Dr. Kereszty G. Magy. Sión. 472—474. 1. — írod. Szemle. 8. sz. —
Dr. K—n. Kath. Szemle. 635 1. — Havi Közi. 540—542. 1. — Magy.
Állam. 123. sz. és Lévay Pál. U. o. 144. sz.

3. Károly János. Az s keresztény irodalom monographiája. II. kö-
tet. Budapest, Hunyadi M. 1890. (8-r. XX. 298 1.) 2 frt. Ism. írod -

Szemle (Eger) 10. sz. — X. Y. Az els magyar patrologia. Nemzet

PhlloIogUÍ Közlöny. XV. 5. 6. 39
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288. sz. — Magy. Állam. 209.. 210. és 223. sz. — Kath. Egyház-Közi.
19. sz. melléki. — K-i Gy-a. P. Napló. 312. sz.

4. Károly János. Az s keresztény irodalom kezdete. Magy.
Állam. 1S8. sz.

5. Kuun Géza gr. Amari Mihály. Erd. Muz. egyl. kiadv. VII. k.

315—322. 1.

6. Pázmány Zoltán. Rosmini-Serbati tana az eszmék eredetérl.
Budapest, AthenaBum 1890. 8-r. 44. 1.

7. Pecz Vilmos. Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágostonról. Budapest,
Akadémia 1890. (8-r. 21. 1.) 20 kr.

8. Pozder Károly dr. Müller Miksa bölcseleti mvei. Phil. Közi.
677—697. lap.

9. h. s. Soknyelvség. Brassó. 126—128. sz.

10. Stui-m Albert. Ring Mihály emlékezete. Kisfaludy társ. Évlap-
jai. 23. köt. 172—177. 1.

11. P. Ikewrewk E. Elnöki megnyitó beszéd a philologiai társa-

ság 1890. közgylésén. Phil. Közi. 143—151. 1.

12. Vári RezsÖ. Ábel Jen. Phil. Közi. 73-81. 1. — Á. J. iro-

dalmi munkássága. U. o. 81—91. 1. — Ung. Rev. 242—248 1.

13. Wirih Keresztély. A nyelv eredetének kérdése. Kísérlet az em-
beri méltóság bölcsészeiének megállapítására. Fordította dr. Szemák
István. 2. kiad. Budapest, Lauffer Vilm. 1889. (8 r. 72. 1.) 60 kr.

b) Ethnographia.

14. Az Attila név. Ethnographia. 258—260 1.

15. Baráti Lajos. A bánsági német telepítések történetéhez. U. o.

357—364. 413—419. 1.

16. Czucza János. Szókelyek-e, tatárok-e vagy magyarok. Kalota-

szeg. 5. sz.

17. Etzelburg ng. Ethnographia. 163 1.

18. Golubovszki P. Polovczi von Vengriji. Kiev. 1889. (Apalóczok
Magyarországban.

)

19. Gönczi Ferencz. A muraközi nép lakodalmi szokásai. Ethnog-
raphia. 313—331 1- — Lásd 31. szám alatt is.

20. Hermann Antal. Hazai néprajzi múzeum alapításáról. U. o.

19—24. 1.

21. H. A. Az ethnographia a délszláv tud. Akadémiában U. o. 37. 1.

22. Hermann Antal. Alternatívák a rumén etimológiához. 1890.

Rövid ism. U. o. 257 1.

23. Istvánffy Gyvla. A palóczok tBarbonczás»-a — A Turisták
Lapja. 3. 6z.

24. Istvánffy Gyvla. Egy török és egy palócz népmese rokonsága.
Ethnographia. 223—231

.

25. Istvánffy Gyula. Egy kis adalék a palócznép babonáihoz. U. o.

295—299 1.

26. Katona Laj. dr. Megjegyzések a török-palóca párhuzamhoz.
U. 0.364—371.1.

27. Katona Lajos dr. Ethnographia. Ethnologia. Folklóré. U. o.

69—87. 1.

28. Kötse István. Népélet és népszokások Baranyamegyóben. U. o.

448—464. 1.

Digitized byGoogle



A MAGYAK PHILOLOGIAI IRODALOM. 603

29. Kuun Géza gróf. Kincsásók és bányászok. U. o. 179—183. 1.

30. L. Gy. A vágvidóki tótokról. Egy kis ethnographia. Szarvasi

Lap. 13. sz.

31. Lakodalmi szokások a Muraközben. Egyetértés. 190. sz. Oros-

házi UJ8. 45. sz.

31a. Lázár B.k garaboncziás diákról. Ethnographia. 277—285.

32. Liska János. A boszorkányok és Lucza napja. Szarvasi Lap.
50—51. sz.

33. Marienescu Athanáz dr. Baba Dokia (román népmythologiai
alak). U. o. 137—144.

34. Matirko Bertalan ifj. Egy szepességi népmondáról. U. o.

•261—272. 1.

35. Nagy Géza. A magyar név. U. o. 150— 156. 1.

36. Nagy Géza. A székelyek és a pannóniai magyarok. U. o.

165—179.1.
37. Bipai Károly. Elleges jelentés a palóczokhoz tett néprajzi

kirándulásomról. Földr. Közi. 396. 1.

38. Pápai Károly. A Csepel-sziget és lakói. Budapest, Lampel B.
1890. (8-r. 40 1.) 30 kr. — Különnyomat a Földr. Közl.-bl.

39. RéthylAszlódr. A svájczi thunnok*.Ethnographia. 98—104. 1.

40. Réthy László. Traján-Decebál - tradieziók az oláhoknál.

U. o. 144—150. 1. és Alföld; 55. sz.

41. Réthy László. A tót név jelentése. U. o. 210. 1.

*2. R. L. Magyarországi spanyol telepek. U. o. 300—302. 1.

43. Strausz Adolf. A kik idegenek otthon. (A kivándorolt magyar-
országi bolgárok). U. o. 187—193. 1.

44. Tagányi Károly. A honfoglalás ós Erdély. (Megvilágításul a
székely kérdéshez.) ü. o. 213—223. 1.

45. Thúry József. Kis Kun-Halas néprajza. U. o. 381—410. 1.

46. Török Aurél. A mai emberbúvárlatról. Bud. Szemle. 61. köt.

225—240. 363—379. 1.

47. Trencsény Lajos. Babonák az alföldrl. 1. A tehenek megron-
tása. 2. A váltott gyermek. 3. Szembajok gyógyítása. Ethnographia.
345—350. 1.

48. Veress Endre. A Baba-Dokia-monda s a vele összefügg nép-

szokások Romániában. U. o. 194— 197. 1.

49. Versényi György dr. A bányarémrl. U. o. 335—345. 1.

50. Weber Samu. A szepesi szászok ruházata. U. o. 291—294. 1.

51. Wieder Gyula. Kincsásó babonák és ráolvasások. U. o.

247—252. 1.

52. Wlislocki Henrik dr. Szerelmi jóslás és szerelmi varázslás az
erdélyi sátoros czigányoknál. ü. o. 273—277. 1.

53. Wlislocki H. Kalotaszegi szerelmi varázslás. Kalotaszeg 1 . sz.

H. Aesthetika s mtörténet.

1. Aesthetika.

54. Acsay Ferencz. A prózai mfajok elmélete. Ism. lfs. Bud.
Szemle. 63. köt. 315—317. 1. — Kelemen Béla. Philologiai Közi.

412—419. 1. — Nemzeti Iekola. 24—26. 1.

55. Balassa József. Idmérték az ütemben. Nyelvr. 115— 117. 1.

39*
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56. Bancsó Antal. Mvészet és valóság. Evang. Népiskola. 2. 3. sz.

57. Bársony István. Szépség. P. Hirl. 58. sz.

58. Berzeviczy Albert. Képzmvészetek, költészet ós zene. A Hét.
24—26. sz.

59. Biadene L. Morfológia del Sonetto nei secoli XIII. e XIV.
Bövid ism. h. Phil. Közi. 141. 1.

60. Boileau* L'art poétique. Ism. Dr. P. Kath. Szemle. 642. 1.

61. Boros Gábor dr. A Urai költés elmélete. Magy. Szemle.
9—16. sz.

62. Borsody Béla. A költészet és a mveldés. U. o. 19. sz.

63. Dr. Czirbusz Géza. A költi tehetségek osztályozása. U. o.

2. 3. sz.

64. Czirbusz Géza. A lira elssége. U. o. 12. sz.

65. A dal. (Csevegés) Bácska. 99. sz.

66. Desoriptiv kritika, i. Bud. Szemle. 63. köt. 160. 1. Alexander
B. válasza. U. o. 478—480. 1.

67. Dramaturgiai eladások, r. U. o. 63. köt. 463—467. 1.

68. E. B. Der Naturalismus in der Kunst. Siebenb. Deutsch. Tagbl.
5154. sz.

69. E. L. Eszthetika a középiskolában. Magy. Szemle. 27. sz.

70. G. L. Kritika a kritikáról. U. o. 32. sz.

71. Ganz Hugó. Dramaturgisches. (Dramaturgié des Schauspiels.

Die Dramaturgié der Klassiker III. Bánd. Oldenburg & Lpg. 1890.) Pest.

LloydNo9, 1890.

72. Gáspár Imre. A tél és a költk. P. Napló. 329. sz.

73. Jakab Elek. A báj mythoszi és nemzeti költészeti felfogása.

Erdélyi Hiradó. 80. sz...

74. P. Juhász Ödön. A mvészeti és természeti széprl. Magy.
Szemle. 20. sz.

75. Kaas Iror. Kritika. P. Napló 353. sz.

76. Kadocsa Elek dr. A magyar képzmvészet és a mbírálat. U. o.

332. sz.

77. Keszler József. Jellem a mvészetben. Kép a franczia széptan-

ból. Budapest, 1890. (8-r. 49 1.) 60 kr. Megjelent a •Nemzeti 95—99.
sz.ban. — Ism. A Hót. 18. sz.

78. Kiss Ern. Az ideál. Magy. Szemle. 21—28. sz.

79. Koráts Antal. A magyar nép érzelem- és kedélyvilága dalai-

ban. Budapest, Kilián. 1890. (8-r. 56 1.) 60 kr. — Megjelent a kecske-

méti fgym. 1889—90. ért.-ben.

80. Költészeti iskolákról. Fv. Lap. 103. sz.

81. Kndora János. Az egyházi ékesszólástan elmélete. Hittudom.
Folyóirat. 3. 4. füz.

82. Lázár Béla. A naturalismusról. Budapest, Singer és Wolfher
1890. (8-r. 28 1.) 20 kr.

83. Marikovszky Menyhért. A költészetrl vonatkozással Petfi
költészetére. Máramaros. 13—17. sz.

84. Merbot R. Forschungsweisen der Geisteswissensehaften. Ism.

h. Phil. Közi. 137. 1. (A dal-elmélet tarthatatlanságáról szól.)

85. Né<iyesii László. Verstani kérdések. Válasz Torkos Lászlónak.

Nyelvr. 18—25." 61—69. 1 1 2—1 1 5. 1.

86. Négyesy László. A kölcsön versek története. Rövid ism. V. J.

Századok 27*1. 1.
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87. Nyáry Sándor. A szerelem a mvészetben. A Hét. 27. 28. 29.

88. Ötvös Adolf dr. Nemzeti aesthetika U. o. 51. sz.

89. Pauer Károly. A naturalismusról a szépirodalomban. Kath.

Egyház. Közi. 5—7. sz. melléki.

90. r. e. A modern franczia stil. P. Napló. 142. sz.

91. Der Realismus auf der Scene. Zur ersten Aufführung EL
Sudermann's. tDie Ehre» auf unserer Bühne. Preesb. Zeitg. 313. sz.

92. Reviczky Gyula. A modern lyra hatásáról. A Hét. 8. sz.

93. Sándorffy Nándor dr. A szépmvészetek. Közmveldés 31.,

32., 34. sz.

94. Schuber Mátyás. Trópusok és figurák. (Rozsnyói ág. ev. fgym.
1889—90. ért. 3—20. 1.)

95. Simái János. A madárvilág dalainkban. Nemzet. 95. sz.

96. Sincerus. A költészet körébl. (Karczolat). Veszprémi Közi.

2—4. sz.

97. Steéicz György dr. A szépnek fogalma P. Jungmann és sz.-

Tamás szerint. Bölcsei. Folyóirat 223—266. 1.

98. Szmrecsányi Miklós dr. A franczia és a spanyol mvészetrl.
Nemzet 267. sz.

99. Vass Bért. A szonett és jelesebb mveli. Ism. V. J. Száza-

dok. 272. 1.

100. Weisz Fr. A. A hazafiság az újabb humanisztikus irodalom-

ban. Magy. Állam. 194. sz. (Weisz Fr. A. A kereszténység védelme etc.

czím mbl.)
101. Weszely Ödön. A naturalizmusról. Fv. Lap. 124. sz.

2. Képzmvészetek.

102. Andrássy-szobor. — Az Andrássy-szoborról. Fv. Lapok.
206. sz.

103. Czóbor Béla dr. Gróf Andrássy Gyula szobra. Nemzet. 52. sz.

104. Futtaky Gyula. Gr. Andrássy Gy. szobra. U. o. 57. sz.

105. Podmaniczky Frigyes. Gróf Andrássy Gyula emlékszobra.

P. Napló. 205. sz. — Nemzet. 205. sz.

106. Szana Tamás. Az Andrássy-szobor. P. Napló. 58. sz.

107. Vajda János. A legújabb szobor-kérdés. P. Napló. 212. sz.

108. Aradi vértanuk szobra. Az aradi 13 vértanú emlékszobra.
Vasár. Ujs. 40. sz. — Egyetértés. 276. ez.

109. Bartók Lajos. Az inkriminált vértanú-emlék. Egyetértés.

291. sz.

1 10. Szana Tamás. Az aradi vértanúk szobra. P. Napló. 274. sz. —
P. Hírlap. 276. sz.

111. Szana Tamás. Az aradi tmértk*. P. Napló. 291. sz.

112. Szmrecsányi Miklós dr. Az aradi vértanúk szoboremléke.
Magy. Sálon. XIV. köt. 11—14. 1.

113. Szots Pál. A vértanúk emléke. Nemzet. 281. sz.

1 14. Arany-szobor. Ambrozovics Dezs. Az Arany-szobor és m-
vésze. Egyetértés. 172. sz.

115. Justh Zsigmond. Az Arany-szobor márványból. P. Napló*
160. sz.

116. Méray-Horváth. Bronz vagy márvány? A Hét. 24. sz.
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117. Böhm József. (1834—1890). (Arczképpel). Vasár. Ujs. 51.se.

118. Czóbor Béla. A régi magyar hímzésrl. Nemz. 93. esti sz.

119. Az emlék-szobrok gondozása. Fv. Lap. 165. sz.

120. Eötvös-szobor. Az Eötvös-szobor leleplezése. (A Sváb-
hegyen). Fv. Lap. 185. sz.

121. Báró Eötvös József szobra a Svábhegyen. Vasár. Ujs. 28. sz.

122. Feleki József. A római katakombák mvészete. Nemzet.
353. sz.

123. Feszty Árpád. A Hét. 19. sz.

124. Gyomai Zigmond. Margitay Tihamér. (Arczképpel.) Divat
Sálon III. évf. 14. füz. — Lásd 174. sz. a. is.

125. Huszka József Teremtsünk igazán magyar mipart. Sep6Í-

Sz.-György. 1890. (8-r. 31. 1.) Ism. n. g. Ethnographia 208. 1.

126. Huszka József. A csik-menasági templom falfestményei.

Arch. Ért. 345—348. 1.

127. Ikvapataki. Az egyházi szobrászat. Kath. egyház. Közi. 3. sz.

melléki.

128. Izsó Miklós emlékezete. Fv. Lap. 269. sz.

129. Izsó Miklós síremléke. Vasár. Ujs. 43. sz.

130. Jankó János. Vasár. Ujs. 18. sz.

131. Jókai Mór. Volt, van és lesz. Fv. Lap. 341. sz.

132. Justh Zsigmond. Egy angol festrl. Magy. Bazár. 11. sz.

(Rupert C. W. Bunny.),
133. Dr. K. D. Új szobrászati iskola Budapesten. A Hét 1. sz.

134. Károlyi-szobor. Fzi János. A Károlyi-szobor elhelyezésé-

nek kérdéséhez. Sárosp. Lap. 29. sz.

135. Görömbey l^éter. A Károlyi-szobor elhelyezése. Sárosp. Lap.
27. sz.

136. Keszler József. Képzmvészeti kiállítás 1889-ben. IV. Nem-
zet. 3. sz. Elejét lásd a múlt évi könyvészetben.

137. Keszler József. A téli mkiállitás. (1890.) Nemzet. 329., 334.,

338., 342., 347. sz.

138. Ligeti A. Ligeti Antal. (1823—1890.) Arczképpel. Vasár.
Ujs. 2. sz. — Föv. Lap. 7. sz. — E. L. Magy. Szemle. 2. sz.

139. Ligeti levele Berecz Károlyhoz. Capri 1850. aug. 10. Fv.
Lap. 58. sz.

140. Silberstein Adolf. Anton Ligeti. P. Lloyd. 8. sz.

141. Ligeti hátrahagyott mvei. Fv. Lap. 52. sz. — Egyetértés.

60. sz. — Silberstein Ad. P. Lloyd. 55. sz.

142. Porzsolt Kálmán. Tájfestészetünk és Ligeti. Nemz. 56. sz.

143. Sonnenfeld Sigmund. Anton Ligeti. Ung. Kev. 155—161. 1.

144. Szana Tamás. Ligeti képei a mcsarnokban. P. Napló.

56. sz.

145. Lyka Károly. Az Uhde •Nehéz út-»ja. Fv. Lap. 70. sz.

146. Lyka Károly. A müncheni « Sálon*. U. o. 203., 211. sz.

147. Mackart. Mackart «Bacchus és Ariadné* festménye. M. G.
Fv. Lap. 263. sz. — Bud. Hirl. 263. sz. — P. Lloyd. 28. sz.

148. Nyitray József. Mackart H. Bacchus ós Ariadné. Nemzet.
279. sz.

149. Szana Tamás. Mackart t Bacchus és Ariadné* -ja. P. Hirl.

279. sz.
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150. Magyar Helén. Egy Tizián-képrl. Ország Vilásr. 11. sz.

151. Munkácsy. Munkácsy. (Arczképpel.) Vasár. Ujs. 23. sz.

—

K. Fv. Lap. 284. ez.

152. Munkácsy mint bobémien. A Hét. 2. sz.

153. Székely Samu. Munkácsy legújabb nagy képe. (A renaissance

apotheozisa.) Fv. Lap. 69. sz.

1 54. Ifj. Vutkovich S. Munkácsy Mibály. Nyugatmagyar. Híradó.

89. sz.

155. A mcsarnok kiállítása. (Képekkel.) Vasár. Ujs. 49 sz.

156. Mvészeink. A mi bujdosó mvészeink. Plagiator. Magyar
Bazár. 21. sz.

157. Ndményi Lajos. A pstyénvidéki hímzési ipar. Fóv. Lap.
202 sz.

158. Némethy Lajos. Benaissance-emlékek a budapesti belvárosi

plébánia templomban. Magy. Állam. 156. sz.

1 59. Nyáry Alex. Kupetzky. Ism. Deutscbe Liter. Zeitg. 4. sz.

160. Palóczy Antal. Vignola oszloprendszerei. Módszeres szer-

kesztésben magyarázva. XII fotogr. táblával. Budapest. PfeiferF. 1890.

(4 r. 15 1. és 12 tábla.) 2 frt 50 kr.

161. Papp Mózes. Építészeti emlékeink. Armenia. 6. sz.

1 62. Pasteiner Gyula. A képzmvészet téli tárlata. Bud. Szemle.

61. köt. 149—160. 1.

163. Pentsy Józs. Himzipar és a régi magyar sül. Vasár. Ljs.

48. sz.

164. Prém József, dr. Az arczképfestés. (Mtörténelmi tanulmány.)

Magy. Szemle. 25—27. sz.

165. Prém József. Mátyás király mvészei. U. o. 40—41. sz.

166. Pulszky Ferencz. Séta a mvészház termeibeu. A Hét. Mu-
tatv. sz.

167. Pulszky Károly. Horovitz Lipót. A Hét. 49. sz.

168. Rontó Pál. Az orsz. magyar képzmvészeti társulat és leg-

újabb kiadványa. Brassó. 28. sz.

169. S. F. Az üvegfestészetrl. Eath. Egybáz. Közi. 23. sz.

170. S. H. A glasgowi iskola. Fv. Lap. 308. sz.

171. Siemiradzki. Phryne. Ism. Sz. Fv. Lap. 96. sz.

172. Szana Tamás. Siemiradzki Phryné Eleuzisban. P. Napló.

98. sz. és P. Hirl. 100. sz.

173. Strausz Adolf. Mipar a Balkán-félszigeten. A Hét. 15.

31. sz.

174. Szana Tamás. Margitay Tihamér. (Képekkel.) Magy. Sálon.

XIII. köt. 577—583. 1. — Lásd 124. sz. a. is.

175. Szana Tamás. A magyar mvészet századunkban. Ism.

Dr. Nyári Sándor. Fv. Lap. 286. sz.

176. Szana Tamás. A nemzeti múzeum képtárre. P. Napló.

20. sz.

177. Szana Tamás. Képzmvészetünk a negyvenes években.

P. Napló. 262., 263. sz.

178. Szana Tamás. A belvárosi restaurált templom. P. Hirl.

133. sz.

179. Szana Tamás. Az els magyar mbarátok. Nemzet. 270. sz.

180. Szana Tamás. A téli mtárlat. A Hót. 48., 49. sz. és P. Napló.

324., 328., 339. sz.
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181. Széchy Károly. A mai magyar festészet a kolozsvári képkiál-
lításon. Erdélyi múz. egyl. kiadv. VII. köt. 4-25—448. 1.

182. Gr. Szécsen Antal. Bafael. Kisfaludy-társ. évlapjai. 23. köt.
182—199. 1.

183. Székely Béla, A téli kiállítás. Fv. Lap. 328., 336., 34-3.,.

347. sz.

184. Zala György. (Arczképpel.) Vasár. Ujs. 41. sz.

3. Színészet.

185. Ifj. Ábrányi Kornél. Pulszkyné Márkus Emilia. Debrecz. El-
lenr. 8., 9. sz. (Az 1885. Magy. Salon-ból közli.) — Lásd 214. sz. a. is.

186. Bársony István. Gabányi Árpád. Orsz. Világ. 42. sz.

187. Bartók Lajos. A negyedik színház Budapesten. P. Napló.
271. sz.

188. Bartók Lajos. A nemzeti színház. Egyetértés. 169., 170. sz.

189. Benedek Lajos. P. Napló. 355. sz.

190. Brisson Alexandre. Színi tanoda. Ford. Ewa Lajos és Rá-
kosi Viktor. Zenéje Louis Greghtl. Elször adatott a népszínházban
nov. 7.

191. Blaháné. Ger Károly. Blaha Lujza asszony. Veszprém.
25. sz.

192. Kürthy Emil. Blaha Lujza itthon. P. Napló. 245. sz.

193. Molnár Ferencz. Blaha Lujza. Fv. Lap. 133. sz.

194. Danyell. (Mrs. A. I.) mvészn. Magy. Baz. 17. sz.

195. Darvai Móricz. A színház Angliában. Fv. Lap. 88. sz.

196. Ditróiné. Nagyvárad. Hirl. 103. 107. sz.

197. Erdélyi Marietta. Egyet-mást színészni pályámról. Egyet-
értés. 240. sz.

198. Fái Szeréna. A Hét. 27. sz.

199. Festetics Géza gróf. A magyar vígjáték és nemzetközi szín-

ház. 264. sz.

200. Gáspár Imre. A százéves magyar színészet. P. Napló.
293. sz.

201. K. Ger Lina. Az én els felléptem. Erdélyi Hiradó. 295. sz.

202. K. Hegyessi Mari. A Hét. 17. sz.

203. H—th. M. (B.) A mire a színószkiállítás emlékeztet. Egyet-
értés. 236. sz.

204. Hilgermann Laura (képpel). Divat Sálon. IH. évf. 13. füz.

205. Hunyadi Margit. M. Ö. Nagyváradi Hirl. 116. sz.

206. Intendánsi bajok. P. Napló. 267. pz.

207. Jászai Mari «Medea» szerepében (képpel). Divat Sálon.

Hl. évf. 12. füz.

208. Jászai Mari. A Hét. 3. sz.

209. Br. Jósika Kálmán. Két mvésznnkrl. (Markovics Ilka. —
Jászai Mari.) Fv. Lap. 8. sz.

210. Kaposi József. A színészeti kiállítás. Magy. Szemle. 35. sz..

211. Karács Teréz. Emlékezés a régi német színház zárkövében
rejtett érczlapokra. Budapesti Bazár. Aug. 15.

212. Koltai Virgil dr. Egy pillantás nemzeti színészetünk els-
küzdelmeire. Nemzet 295. sz.
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213. Koltai Virgil. Gyr színészete. I. Ism. Bayer József. Phil

Közi. 108—120.1.
214. Kürthy Emil. Csillag Teréz pártfogói. Szabadság. (Székes

Fehérv.) 26. sz.

215. Lázár Béla dr. Moór Anna (1774—1842.) (Arczkóppel.) Va
sár. Ujs. 50. sz.

216. Leuinsky Jos. Episoden aus dem Lében berühmter Künstler

(Gábriel Max). Neue Arad. Ztg. 94. sz.

217. Ligeti Mari. Délmagyar. Közi. 282. sz.

218. Lonovicsné. Hollósy Kornélia. V. K. Fv. Lap. 42. sz. Al
föld. 35. sz. — Zenelap. 5. sz. — Divat Sálon. III. évf. 11. ftiz. — Magy,
Bazár. 4. sz. — Ország-Világ 7. sz.

219. Hentaller Lajos. «Nelli». Lonovics-Hollóssy Kornélia. P,

Napló. 42. sz.

220. Schnhermé Csausz Anna. Hollósy Kornélia albumából. Fv,
Lap. 49. sz.

221. Szongott KristoJ. Lonovics-Hollósy Kornélia. Armenia,
3. szám.

222. Vadnay Károly. Lonovicsné- Hollósy Kornéliáról. A Hét
7. szám.

223. Vali Béla. Lonovics-Hollósy Kornélia. Magy. Salón. XII
köt. 638—643. 1.

224. Mikszáth Kálmán. Márkus Emilia. Debr. Ellenór. 10. sz. —
Lásd 185. sz. a. is.

225. Az oberammergaui passiojáték. Fóv. Lap. 146. sz. — Vas.
Ujs. 24. sz. (Képekkel.) — Magy. Állam. 154., 158., 177. sz.

226. Hahnekamp Sándor. Az egybázi dráma Ober-Ammergauban.
Religio. I. félév 29., 30. sz.

227. Hock János. Passziójátókok Oberammergauban. Bud. Hirl.

167. sz.

228. Lyka Károly. Passió-emlékek. (Oberammergauból.) Fv. Lap.
161., 162. sz.

229. Odry Lehel. «Éden» -színház Budapesten. Egyetértés. 1. sz.

230. Ödönfi Miksa. Ujházy Ede. Nagyvár. Hirl. 119. sz. — Lásd
258. sz. a. is.

231

.

Pálmai Ilka amerikai öltözékei. A Hét mutatv. sz.

232. A párisi színházak. (Stuart Mária a színpadon lefejezve.

Sardou Cleopatrája és Sarah Bernhardt. Ferrier és Najac : Hogyan lehet

megcsalni a nket.) Egyetértés. 292. sz.

233. Paulay Ede. A Hét. 13. sz.

234. Porubszki Pál. Színügyi viszonyaink Bessenyei koráig. (Nyír-

egyházi ág. ev. fgymn. 1889—90. ért.)

235. Prielle Cornélia. Visszaemlékezések. A Hét. 1 1 . sz. — Szi

lágy-Somlyó. 30 sz. — Lásd. 259. sz. a. is.

236. Prokupek Sámuel. A színház jelentsége és jelenlegi állása

Közmveldós. 41—43. sz.

237. Rakodczay Pál. Tanulmányok a párisi színészetrl. Ország
Világ. 45. sz.

238. Scossa Dezs. A szerb színészetrl és drámáról. Nemzet
353. sz.

239. Silberstein (Ötvös) Adolf. Üj magyar színház Budapesten
A Hét. 33. sz.
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240. Strausz Adolf'. A szerb nemzeti színház. Ország Világ 49. sz. —
Francziául iRevue d' Orient». 48. sz.

241. Szabáné NogáU Janka. Krisztoforovna Olga. Fv. Lap. 32. sz.

242. A székesfehérvári színészet történetéhez. (Szuper naplójából).

Székesfehérv. és vid. 2. sz.

243. Szigetvári János. Száz évvel ezeltt. (A magyar színészet ju-

bileuma.) Fv. Lap. 293. sz.

244. Sziklay János. A színészeti kiállítás. Magy. Sálon. XIII. köt.

638—648. 1. és Fv. Lap. 195. sz.

245. Régibb színészeink. Vasár. Ujs. 33. sz.

246. A színészeti kiállítás megnyitása. Fv. Lap. 225. sz.

24/ . A színészeti kiállítás. Fv. Lap. 229., 238. sz. — Vasár. Ujs.

34. sz. (képekkel).

248. Magyar színészet ünnepe. Vasár. Ujs. 44. sz.

249. A színház bajai. Délmagyar. Közi. 282., 283. sz.

250. A német színház égése. Vasár. Ujs. 1. sz.

251. Nemzeti színház. (Visszapillantás a lefolyt színi idényre.) T.
Fv. Lap. 163. sz.

252. A nemzeti színház msora. M. Egyetértés. 212. sz.

253. A szini tanoda 25 éves jubileuma. P. Napló. 83. 85. 6z. —
P. LloydSl. 85. sz.

254. A színkörökrl, (e. r). P. Napló. 232. sz.

255. Szöes Bál. A szinészeti kiállítás. Nemzet 242. sz.

256. Tamássyról. Fv. Lap. 128. sz.

257. Thúry Zoltán. Gerfiné. Ország Világ. 19. sz.

258. Újházi Edérl. A Hét. 20. sz. — Lásd 230. sz. a. is.

259. Ürmössy Lajos. Prielle Kornélia. Erdélyi Híradó. 70. sz. —
Lásd 235. sz. a. is.

260. A vadorzók Vígj. Ford. Festetich Andor. Ism. Fv. Lap. 52.

sz. Els eladása febr. 21.-én.

261. Vali Béla. Színészetünk mkincsei. Magy. Sálon. XIII. köt.

481—506. 1.

262. Vali Béla. Az aradi szinószet története. 1774—1889. Ism.
Br. Bud. Szemle. 61. Köt. 167—170.1.— Bayer József. Phil. Közi.
547—560. 1. — Ung. Rev. 496— 498. 1.

263. Vali Béla. A magyar színészet ünnepe. Nemzet. 293. sz.

264. Vali Béla. A jubiláló szinésziskola. Nemzet 83. sz.

265. Vali Béla. A magyar szinészet úttöri. Vasár. Ujs. 43. sz.

266. Vali Béla. Az els magyar színigazgató. Ország Világ. 32.

sz. (Felvinczy Györgyrl.)
267. Vali Béla. Színészetünk ereklyéirl. Ország Világ. 34. sz.

268. Vali Béla. Szinészeti kiállítás. Egyetértés 138. sz.

269. Vali Béla. A tRipac9» P. Napló. 95. sz. A szinészet bajai-

ról szól.

270. Vali Béla. Rajkai István. Bud. Hirl. 41. sz.

271. Vérfoltoka szinészet történetében. Bud. Hirl. 245. sz. (Papp
fivérek, Újvárosi Berci mint gyilkosok.)

272. Vértesi Gyula. Palotai Piroska. Debreoz. Ellenr. 38. sz.

273. Zichy Antal. A negyedik színházról. Nemzet. 291. sz.

274. Zöldi Márton. A vándorszínészet romantikája. Vasár. Ujs.

43. sz. (Vincze basszista ; Rejtényirl és Ujfalussy komikusról.)
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1

3. Zene.

275. Id. Ábrányi Kornél. A magyar zenevilág. P. Napló 32. az.

276. Id. Ábrányi Kornél. Berlioz. Faust elkárhozása. U. o. 72.

ez. — Lásd. 292. sz. a. is.

277. Id. Ábrányi K. Mindenféle a zenérl. U. o. 95. sz.

278. Ábrányi K. id. A bécsi német dalünnep. U. o. 153. sz.

279. Ábrányi K. id. A millénium. Zenészeti megjegyzések U. o.

162. sz.

280. Id. Ábrányi K. Zene. Pillantás a múltra és jövre. U. o.

191. sz.

281. Ábrányi Kornél, id. Zene. U. o. 253. sz. Ismerteti az szi
zeneidény mozzanatait.

282. Aranyomj Andor. A czimbalom. Orosházi közi. 10. sz.

283. Babik József. A magyar katholikus egyházi ének története

rövid eladásban. Eger, érs. lyc. ny. 1890. (8r. 68. 1.) 40 kr. — Ism.
Dr. Kereszty Géza. Magv. Sión. 630—632. 1. — Havi közi. 841. 1.

284. A ballet. Bud. Hirl. 169. sz.

285. Bartalxis István. Magyar énekiskola hat évfolyamban. Pol-

gári iskolák számára Budapest, Mehner V. 1890. 1. évf. (55 I.) 30 k. II.

évf. (63 1.) 30 kr. III. évf. (67 1.) 40 kr. IV. évf. (75 1.) 40 kr. V. VI.

évf. (163 1.) 90 kr.

286. Bartalus István levele Káldy Gyulához. Vasár. Ujs. 19. ez.

287. Boy Ilona és Ujkéri A t Cserebogár* szerzjérl. Fóv. Lap.
42. sz. — Lásd. 352. sz. a. is.

288. Beér August. Alté Ungarische Musik. Ung. Rev. 563—570. 1.

289. Beethovens Unsterbliche Geliebte. Nach persönlichen Erin-

nerungen von M. T. Siebenb. Deutsch Tagblatt: 5005 8. — 13. sz.

290. Beethoven, Mozart, József császár. Bud. Hír. 250. sz. —
Lásd 299. sz. a. is.

291. Berla A. A boszorkányvár. Operetté. Zenéje Millöckertl.

Els eladása a népszínházban okt. 3-án.

292. Berlioz. Faust elkárhozása. Drámai legenda. Ism. Fv. Lap.
73. sz. — Beér A. Pest. Lloyd. 72 sz. — Lásd. 276. sz. a. is.

293. Bischof Gásp. Jak. Öszhangzattan Ism. Langer Viotor, Ze-

nelap. 16. 18. sz.

294. Csicseri Bors. Csárdás, Fv. Lap. 344. sz.

295. Czirbusz Géza dr. Az egyházi ének érdekében. Közmveldés
52 sz.

296. Doppler Károly. Zenelap. 21. sz.

297. Egyházi ének-iskolák. Cecília 2. 3. sz.

298. Az egyh. zene javítása. U. o. 1. sz.

299. A modern egyházi zene korifeusai. Haydn, Mozart, Beetho-

ven. U. o. 6. — 9. sz.

300. A jöv egyh. zenéje. U. o. 10. 11. sz.

301. Az énekhang regiszterei. U. o. 2. sz.

302. Erkel E. A kassai diák. Operetté. Elször adatott a népszín-

házban nov. 15.

303. Erkel F. Id. Ábrányi Korn. A nyolczvan éves Erkel Ferencz.

P. Napló. 306. sz.

304. Zöldy Márton. Erkel Ferencz életébl. Ország Világ. 45. sz.

305. Erkel Ferencz emlékeibl. Magy. Szemle. 45. 46. sz.
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306. Erkel Sándor és a filharmonikusok. Vasár. Ujs. 5. sz.

307. Ernyey József. Gyakorlati énektan. Középtanodák, polgári
iskolák és magánintézetek használatára. Budapest, Dobrowsky é&
Franké. 1890. I. rész (I. és II oszt. számára.). 8. átalakított kiadás.
(8-r 40 1.) 60 kr. II. rész (ni. és IV. oszt számára.). 5. átalakított kia-

dás (8r. 48. 1.) 60 kr.

308. Farkas Miksa emlékezete Gyri Közi. 25. sz.

309. Franchetti Béla. Azrael. Legenda 4 felv. Szövege Fontana-
Nándortól. Els eladása az operaházban novemb. 20-án.

310. G. R. Az egyházi énekrl. Havi Közi. 1025—1040. 1.

311. Gödd A. Urvasi. Oper in 3. Aufz. Musik v. Kienze. Pressb.
Zeit. 116. esti sz.

312. Gregorianum. Cecília. 8. — 12. sz.

313. Haydn. — Lásd. 290. sz. a.

314. Kdldy Gyula. A régi magyar zene kincseibl.(1672—1838-ig).

Ism. id. Ábrányi K. P. Napló 117. sz. — Fv. Lap. 98. sz. — Bud.
Hirl. 101. sz. — Zenelap 11. sz.

315. Kiss Béla. A népiskolai énektanításról . Zenelap. 17. sz.

316. Konti Józsrf. A kópé. Eredeti operetté 3 felv. Elször ada-
tott a népszínházban febr. 7-én.

317. Kanig Gusztáv. Missa papae Marcelli. Magy. Állam. 73.

sz. — Lásd. 336. sz. a. is.

318. Köszeghy Géza. Magyar zene német klasszikusok mveiben.
Fv. Lap. 86. sz!

319. Köszeghy Géza. Zeneköltnkrl. U. o. 140. sz.

320. Köszeghy Géza. Don Jüan. U. o. 255. sz.

321. Lisztéi'. L. A mesterrl. Fv. L. 212* sz.

322. Id. Ábrányi K. Gróf Andrássy 09 Liszt Ferencz. P. Napló.
57. sz.

323. Id. Ábrányi K. Liszt Ferenczrl. U. o. 209. sz.

324. A. Katona Klementina. Liszt ós a nk. Fv. Lap 291. sz.

325. Köszeghy Géza. Wagner és Liszt. Fv. Lap. 1 23. sz.

326. Liszt Ferenczrl. F. L. Fv. Lap. 212. sz. — Lásd. 354. sz.

a. is.

327. M. G. A Nemzeti Zenede (50 éves jubileuma). Fv. Lap. 355.
sz. 356. sz.

328. Major I. Gyula. Magyar szimfónia. Zenelap. 8. 6z.

329. Mihalorieh Ödön. Toldy szerelme. Opera. P. Napló. 88. sz. —
P. Lloyd. 88. sz.

330. Mozart. Lásd 299. sz. a.

331. Németh Béla. Az orgonajáték gyakorlati tankönyve. Egyút-
tal vezérkönyv orgonatanítók részére. Pécs, Engel L, 1889. (8r. 181 1.)

1 fat. 80 kr. — Ism. Egyetértés. 46. sz.

332. Népének. Cecília. 4. sz.

333. Operánkról. Zenelap. 6. sz.

334. Operaház (a m. kir.) ; a magyar opera ós még egyéb. U. o.

3. sz.

335. Az operaház állapotáról. Fv. Lap. 285. sz.

336. Palestrina Giov. Pierluigi, «MissaPapaB Marcelli t-je. Zene-

lap. 19 sz. — Kath. egyház. Közi. 8. sz. — Lásd. 317. sz. a. is.

337. Pauli Rikhárd. Bud. Hirl. 123. sz. — Vasár. Ujs. 19. sz.

(arczképpel). — Egyetértés. 124. sz.

Digitized byGoogle



A MAGYAR PHILOLOGIAI IRODALOM. 613

338. A Rákóczi-induló els eladása Budapesten. Bud. Hirl.

127. sz.

339. Rákosy Jen. A négy király. Operetté. Zenéjót írta Szabados
Béla. Els eladása a népszínházban jan. 10.

340. Reményi Ede. Erdélyi Hiradó. 297. sz.

341. Ritmusz és nép-énekek. Cecilia. 2. sz.

342. Schvltz Imre* Összhangzattani leczkók. Cecilia 1. — 11. sz.

343. Stark Vilmos. Az ének és zene fontossága a nnevelésben.
<Brassói polg. leányisk. 1889-90.-ért. 3—13 1.)

344. Stojanovits Jen. Csárdás. Eredeti ballet. 3 felv. írták Maz-
zantini és Zárai S. zenéjét szerzé — . Els eladása az operaházban
decz. 7-én.

345. Suppé Ferencz. Zenelap. 12. sz.

346. Székács Gyula. A zene és ének a vidéken. Zenelap. 18 sz.

347. Szentesit Béla. A zene, de leginkább a zongoratanitás bajai

^s azok orvoslása. Budapest, Nagel B. 1890. (16-r. 48 1.) 50 kr.

348. Szomory Dezs. Az orosz énekesek Budapesten. Zenelap 4. 5.

szám.
349. Targioni-Tozetti és Menasci. Parasztbecsület. Melodráma 1

felv. Zenéje Mascagni Pétertl. Els eladása az operaházban decz.

26-án.

350. Thewrewk Emil (Ponori). A magyar zene tudományos tár-

gyalása. (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébl. XV. köt. 7.

sz.) Budapest Akadémia 1890. (8r. 24 1.) 20 kr.

351. Tóth István. A zenei hang különböz felfogásairól. Evang.
Népiskola. 4. sz.

352. Ujkéri. Ki a «Cserebogár» szerzje? Fv. Lap. 37. sz. —
Id. Ábrányi Kornél és Abonyi Lajos. A • Cserebogár szerzjérl. U. o.

38, sz. — Lásd 287. sz. a. is.

353. Vajay István. Paganini legszebb napjai. Szépirod. Kert. 46.

szám.
354. Vajda Viktor. Múlt idkbl. 1 . Litolff magyar ruhában. Zene-

lap 5. sz. — 2. Miért zongorázott Liszt. U. o. 18. sz.

355. Wagner R. Lásd 325. sz. a.

356. Wauchauer Károly (1829—1890). Zenelap. 13. sz.

357. Wittman H. és Bauer Gy. A szegény Jonathán. Operetté.

Zenéjét írta Millöcker K. Els eladása a népszínházban márcz. 14.

358. Wohlbriick. Templomos és zsidón. Dalmfí. Zenéjét írta

Marschner Henrik. Els eladása az operaházban márc. 8. Ism. Fv.
Lap. 67. sz.

359. Wuschinq K. Pál. A zene és ének hatása. Zenelap. 17. sz.

360. Zeneakadémia. A regensburgi egyházi (—). Kath. Egyház.
Közi. 23. sz. melléki.

361. Zsoltáréneklés. Cecilia. 3—5. sz.

III. Philologiai paedagogia.

1 ) Általános irányú czihhek.

362. Boga Károly. A gyermekujságok. Néptan. Lapja. 87. sz.

363. Ferenczy Alajos. Útmutató tanítványaimnak szünidei olvas-

gatásra. (Zentai Közs. gymn. 1889—90 ért. 3—19. 1.)
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364. Geöcze Sarolta. Mi az oka annak, hogy az itteni gyermekek
nyelvérzéke oly feltnen fejletlen, és mi módon lehetne e bajon segí-

teni ? Iskola és szülház. 5. 6. sz.

365. Hechtl Irma. Az idegen nyelvek tanításának módszere. Nem-
zeti Iskola: 129—132. 1.

366. Az iskolai olvasókönyvekrl. Zenelap. 12. sz.

367. Dr. K. Á. Még valami a gyermekujságokról. Néptanit. lapja.

85. sz.

368. Korda Imre. Tantervünk és az írásbeli dolgozatok. Prot-
egyh. isk. lap. 2. sz.

369. Kutka Katalin. Az írásbeli dolgozatok javításának módja.
Mármarosi tanügy. V. évfoly. 9. sz.

370. M. G. Az olvasástól. Divat Sálon. II. évf. 7. füz.

371. Madarassyné J. R. A gyermekeknek milyen korában czól-

szer valamely idegen nyelv tanulását megkezdeni ? Iskola és szül-
ház. 3. sz.

372. Mdthé György. Mikor kezdhetjük meg az idegen nyelvek
oktatását ? Ism. Balassa Józs. Phil. Közi. 434. 1.

373. Méhely Lajos. A nép olvasmánya. Iskola és szülház. 1—3. 5.

szám.
374. Nyelvek tanítása a középiskolákban. P. Napló. 11. sz.

375. P. A beszéd és érteleragyakorlatok tanításáról. Evang.
Népiskola. 2. sz.

376. P. J. Részletes tanmenet a beszéd- és órtelemgyakorlat taoí-

tásához. U. o. 3. sz.

377. Schvltz A. A nyelvtanítás észképz tényezirl a kezdknél.
Ism. Balassa Józs. Phil. Közi. 852. 1.

378. Szász Károly, Az elemi iskolai Írásbeli feladványok jelent-

ségérl, tekintve azok nevelési oldalát. Iskola és szülház 18—20. sz.

379. Vargha István. Egy kis elmefuttatás arról, hogy és mit kell

olvasni. Nemzeti Iskola. 150. 1.

380. Végh Mátyás. Pár szó a népies irányú mvek terjeszt mód-
járól. Iskola és a szülház. 5. sz.

2. Magyar nyelv.

381. Böngérfi János. Vezérkönyv a magyar fogalmazás tanításá-

hoz. Ism. Kerékgyártó Elek. Néptanít, lapja. 6. sz.

382. Dengi János. Irodalmi tanítás a gimnáziumban. Magy.
Szemle. 4. 5. sz.

383. Dengi János. Verstan a középiskolában. Magy. Szemle. 2. 3.

szám.
384. Futó Mihály. Felolvasás a magyar irodalom tanítás köri.

Tiszántúli ref. középisk. tanár egyl. évkönyve. 1890/1. 106—126. 1.

385. Grósz Jak. A magyar nyelvtan oktatása iskolánk els osztá-

lyában. Ism. Balassa Józs. Phil. Közi. 851. 1.

386. Havas Károly. A magyar nyelv tanítása. Paedag. Szemle.

9. füzet.

387. Két levél a magyar nyelv tanításáról nem-magyar ajkú

iskolában. 1. Polgár Józs. II. Egyed Dániel. Evang. Népisk. 7. 8. sz.

388. Kovács Gábor dr. A magyar nyelvi oktatás kérdéséhez, a

újabb nyelvtanainkról. Sárosp. Lap. 7. 6z.
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389. Magyar nyelvi tanítás-gyakorlatok. Nemzeti Iskola. 18—24.

szám.
390. A magyar nyelv tanításának általánosítása, a beszéd- és

órtelemgyakorlat alapján. Beregmegy. tanügy. 9. sz.

391. A magyar nyelv terjedése érdekében. Mogyoródi. — Evang.
Népiskola 5. 7. 8. sz.

392. Major Károly, Magyar Írásbeli feladatok. Közoktatásügyi
szemle. 33—39. 1.

393. P. J. A magyar nyelvtan tanításának módszere. Evang.
Népiskola. 5. sz.

394. Papp Fer. Gyakorlati tanítás a nyelvtanból. Evang. Népis-

kola 11. sz.

395. Perényi Adolf. Egy kis leczke a nyelvtanból. (Temesvári
freálisk. 1889-90.ért.)

396. PóBch Árpád. A magyar és latin nyelv kapcsolatos tanításá-

ról. Tanár egy). Közi. XXIII. évf. 381—384. 1.

397. Révy Ferencz. A magyar nyelv tanításának eredménytelen-

sége és fbb okai. Nemz. Nnevelés. 293—299. 1.

398. S. J. Magyar nyelv a nem magyar ajkú népiskolákban. Mu-
raköz. 13— 17. sz.

399. Spaller Józs. A népiskolai anyanyelvtanításról. Iskola és

szülház. 1. 2. sz.

400 Várkonyi Endre. Nyelvtanításunk sikertelenségének egyik fc-

oka. Prot. egyh. és isk. lap. 16. sz.

401

.

Zajzon Dénes. A helyesírás tanítása a népiskolában. Iskolai

Szemle. 9. 11. 12. sz.

3. Klasszikus nyelvek.

402. Schambach Gy. Classica-philologiai szemléltet eszközök.

lem. Dr. Pozder K. Phil. Közi. 432. 1.

403. S. Szabó József. Az ó-classicusok tanításának sikeresebbé

tételéhez. Sárosp. Lap. 41. 42. sz.

404. Szerelemhegyi. Az iskolai philologiai muzeumok. Közoktatás-
ügyi Szemle. 216—220. 1.

405. Görög nyelv. Adalékok a görög nyelv ós az egységes közép-

iskola kérdéséhez. (Szász Károlynak a Kisfaludy társaság közgylésén
mondott megnyitó beszédébl.) tanáregyl. Közi. XXIII. évf. 388.-395.
lap.

406. Adalékok a görög nyelv kérdéséhez. Közokt. Szemle. 235

—

240. 329—337. 1.

407. Andorka Gytda. A görög nyelv s a protestáns gymnasiumok.
Nemzet. 278. sz.

408. Balásy Dénes. A klasszikus nyelvek a norvég közép-iskolák-

ban. Egyet. Közokt. Szemle. 494—499. 1.

409. Balogh Péter. A görög nyelv kérdése. (Külön lenyomat a
•Nemzetibl 112. 114. 118. 124. sz.) Budapest, Kilián Fr. 1890. (8r.

67. 1.) 50 kr.

410. Bódiss Jusztin. Észrevételek a latin nyelv tanítására vonat-

kozólag a harmadik osztályban. (Kszegi algym. 1889/90.ért 3—50. 1.)

411. Bódiss Jusztin. Adalék a görög nyelv tanításának kórdésó-
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hez. Tanáregyl. Közi. 466—470. 1. Ismerteti Flach J. Der Hellenismus
der Zukunft czítn munkáját.

412. Borsos István. A görög nyelv ügyéhez. Dunántúli prot. lap.

18. BZ.

413. Brassai Sámuel. Hagy szóljak én is a görög tanítása kérdésé-

hez. P. Hirl. 117. sz.

414. Brassai Sám. További szóm a görög kérdéshez. P. Hirl. 133.

szám.
415. Brassai a görög tanításról. Közoktatásügyi Szemle. 427

—

436.1.

416. Csapodi István. A görög nyelv és a harmadik egyetem. Bu-
dap. Hirl. 211. sz.

417. Dr. Csengeri János. A görög nyelv tanitása. Tanáregyl. Közi.

XXIH. évf. 253-259. 1.

418. Czirbusz G. A görög nyelv. Veszpr. Közi. 5. sz.

419. F. L. Tudományos tanrendszer és a görög nyelv. Közokta-
tásügyi Szemle. 436—442.

420. Fenyvessy Ferencz. A görög nyelv tanításának kérdése

Magyarországban. Budapest, Révai testv. 1890. (8-r. 102. 1.) 1 frt. Bir.

g-j. Bud. Szemle 63. köt. 142—145. 1. — Ism. Napló. 122. sz. — A Hét.

19. sz.

421. A gimnáziumi görög nyelvtanítás. Egyetértés. 260. sz. (sta-

tiszt. adatok a tantárgy választásról).

422. A görög classikusok magyarra fordítása ügyében minist, ren-

delet. Tanáregyl. Közi. XXHI. évf. 499. 1.

423. Görög háború. Kath. Egyh. Közi. 3. 4. sz.

424. A görög háború. X. Y. Bud. Szemle. 61. köt. 485—497. 1.

425. A görög nyelv tanítása középiskoláinkban. Szabadság. (Szé-

kesfehérvár.) 40. sz.

426. A görög nyelvi enquéte. Tanáregyl. Közi. XXHI. évf. 491—
495. 1.

427. A görög nyelvi törvényjavaslat. Tanáregvl. Közi. XXIH.
évf. 517—555. 1. — Ennek tárgyalása. U. o. 585—652." 1.

428. A görög nyelv és az egységes középiskola kérdése másutt. Ta-
náregyl. Közi. XXIII. évf. 501. 1.

429. A görög nyelv kérdése. Tanáregyl. Közi. XXIH. évf. 203-
209. 1. A közoktatási tanács bizottságának üléseirl jelentés.

430. A görög nyelv kérdéséhez. Közoktatásügyi Szemle. 148—
lfO. 189—202. 1.

431. A görög nyelv a gimnáziumban. Bud. Hirl. 265. sz.

432. Gyüngyössy László. A görög nyelv kérdéséhez. Debrecz. Pro-
test. Lap. 6. 7. sz.

433. Héjas Pál. A görög nyelv kérdése. Dunántúli protest. lap.

1. szám.
434. Hevesi. A görög nyelv. Szabadság. (Sz.-fehérv.) 46. 48. sz.

435. Hunfalvy Pál. A görög nyelv ügye Magyarországon. Buda-
pest, Hornyánszky 1890. (8-r. 110. 1.) 1 frt. — Ism. r. Pesti Napló. 95.

sz. — Fv. Lap. 96. sz.

436. Kármán Mór dr. A görög nyelv kérdése. Tanáregyl. Közi.

XXIII. évf. 173-180.1.
437. Kohlbauer Ferencz. A görög nyelv és a középiskola. Egyet-

értés 101. sz.
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438. Lucius. A görög háború. A Hót. 3. sz.

439. Maeskássy Sándor. Mit mond a külföld a görög nyelv kérdé-

sében. Sárosp. Lap. 8. sz.

440. Marku80i'8zky Sámuel A görög nyelv és a protestáns közép-

iskolák. Evang. egyház és isk. 25—27. sz.

441. Néhány szó a görög nyelvrl szóló törvényjavaslatról s indo-

kolásáról. Sárosp. Lap. 18. sz.

442. P. dr. A görög-nyelv törvény. Nemzet. 267. sz.

443. Philalethes. Valami glossa-félék azokhoz a görög nyelvtani -

tási vitákhoz. Magy. Állam. 130. 142. 148. 154. 161. 166. 172. 178. 184.

189. 194. 200. 211. 217. 223. 229. 235. 241. sz.

444. A budapesti philologiai társaság választmányának emlékirata

a görög nyelv ügyében. Phil. Közi. 268—275. 1.

445. Poligén. A «görög»-rl. Fv. Lap. 23. sz.

446. Hóna Lajos. A görög nyelv kérdése. Egyetértés. 25. sz.

447. Schnviczky Bertalan. A görög nyelv kérdéséhez. Pozsony-
megy. Közi. 32—34. sz.

448. Schuber Mátyás A görög nyelvrl. Közoktatásügyi Szemle.

206. 1.

449. Simon Gábor. A görög nyelv ügye a református gimnáziu-

moknál. Sárosp. Lap. 51. sz.

450. Szigetváry János dr. A görög nyelvi törvényjavaslat. P. Napló.

115. sz.

451. Télfi Iván, dr. Ujabb hellén munkák és a hellén nyelvtaní-

tás. (Értekezések a nyelv- ós szóptudomáayok körébl. XV. Köt. 6. sz.)

Budapest, Akadémia 1890. (8-r. 73 1.) 60 kr.

452. Türgyei Jusztin. Észrevételek a ^Közoktatásügyi Szemle

»

szerkesztjének görög nyelvi czikkeire. Magy. Állam. 74. sz.

453. Vida Károly dr. A görögnyelvi törvény végrehajtása. Nem-
zet. 269. sz.

454. Zsoldos Ben. Schvarcz Gyula és a görög nyelv. Sárosp. Lap.
6. sz.

455. Latin nyelv. Istvánfji Gy. A latin nyelvtan tanítása polgári

iskoláinkban. Fels polg. isk. Közi. 3. sz.

456. Lázár István. A latin nyelv gyakorlatibb tanítása. Tanár-

egyl. közi. XXIII. évf. 455—459. 1.

457. Pruzsinszky János dr. Hogy állunk a latin nyelvi tanítás

dolgában ? Közoktatásügyi Szemle 50—65. 87—94. 1.

458. Schmidt Attila. A latin nyelv a reáliskolában (Kassai freál-

isk. 1889—90. ért. 10—14. 1.)

459. Szilasi Mór. Néhány megjegyzés a «latin praeparatiók» ügyé-

ben. Phil. Közi. 861. 1.

460. Jheiss Johann. Der Lateinunterricht an unsern gymnasien
mit besonderer Berücksichtigung der Anfangsklasse. II. Theil. (Medgyesi

ág. ev. gymn. 1889—90. ért. 3-35 1.)

4- Német nyelv.

461. Hatvan F. A német nyelvtanítása a direkt módszer elvei

szerint. Fels polg. isk. közi. 3. sz.

462. Hatvan Fer. A német német nyelv tanítása, etc. Ism. Ba-
lassa Józs. Phil. Közi. 435—438. 1.

Philologiai Kömlöny. XV. 5. 6. 40
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463. Kovárcsik János elterjesztése és javaslata a német nyelv
tanításáról. Fels polg. isk. Eözl. 7. 8. sz.

464. Spitkó Lajos. Észrevételek a gymnasiumi német nyelvi tan-

tervhez és utasításokhoz. Közoktatásügyi Szemle. 6—17. 1.

4. Franczia.

465. Albrecht János. A franczia nyelv tanítása a gymnasiumban*
(Pozsonyi kath. fgym. 1889/90. ért. 1—21. 1.)

IV. Ugor nyelvek.

466. Buáaházy Imre. Az ural-altaji nép. Etimológiai és ethnogra-
phiai tanulmány. Kolozsvár. Ajtai K. 1890. (8-r. 92 1.) Ism. Pál A. Köz-
mveldés 1. 2. sz.

467. Cseremisz. Weske Mihály. A cseremisz nyelv dialektusairól.

Ism. Munkácsi B. Nyelvtud. Közi. XXI. köt. 477—480 1.

468. Finn. Genetz Ariid (Arvi Jánnes) Ébredj szuomi ! Ford.
Vikár Béla. Vasár. üjs. 15. sz.

469. A Kalevala. Ford. Vikár Béla. Bud. Szemle. 62. köt. 161

—

199. 364—410. 1.

470. Vikár Béla. Finnországi tanulmányutam. Ethnographia.
231—245. 1.

M\.Szinnyei József. Ahlqvist Ágost (1826—1889.) Phil. Közi.
40—44. 1.

472. Lapp. Halász Iqnácz. Finnmarki-lapp nyelven megjelent
könyvek 1882 óta. Nyelvtud.' Közi. XXI. köt 460—463 1.

473. Szamojéd. Budenz Józs. Adalék a jurák — szamojéd nyelv
ismeretéhez. Akad. Értés. 623—627. 1.

474. Vogul. Munkácsy Bernát ár. A vogul nyelvjárások szórago-

zása. II. Közóplozvai vogul nyelvjárás, ül. Alsólozvai vogul nyelvjárás.

Nyelvtud. Közlem. 1—80. 1.

475. Munkácsy Bernát. A vogul nyelvjárások. — Éjszaki vogul
nyelvmutatványok. Nyelvt. Közi. XXI. köt 435—455. 1.

476. Munkácsi Bernh. Bericht tiber meine linguisüsche Studien-

reise im Lande der Wogulen. Ung. Rev. 369—398. 588—611. 1.

477. Rípai Károly. A vogulok- és osztyákoknál. Ethnographia
117—130.1.

478. Votflák. Perouchin Miklós. Vázlatok a glazovi votjákok ha-

gyományai és életmódja körébl. (II. czik) Ism. Munkácsi Bernát
Nyelvtud. Közi. XXI. Köt. 463—477. 1.

479. Munkácsi Bernát dr. Votják szótár. I. füz. Budapest, Akadé-
mia 1890. (8-r. 160. 1.) 1 frt 50 kr.

V. Árja nyelvek (s a czigány nyelv).

480. Czigány. Bársony István. Czigányok. Egyetértés. 83. sz.

481. A czigányokról. Egyetértés. 245. sz.

482. Czigány népdalok. 1.) A merre csak járok; 2.) Elsárgult

lomb alatt . . 3.) Hull az es. Ford: Wlislocki Henrik. Bácska 99. 82.

483. Hernnann Antal dr. Az egresi czigányok dalaiból. Kalota-
szeg, 1. sz.
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4-84. Herrmann Antal dr. Kalotaszegi czigány népdalok. Kalota-
szeg. 2—4. 15. sz.

485. Herrmann Antal. A dimbroviczai rhapszod czigánydalai.

Brassó. 65—67.75. 111. sz.

486. Józseffherczeg. Eredeti czigánylevélek. Phil. Közi. 737

—

768. 1.

487. Józseffherczeg. A czigányokról. Ethnographia 12—19. 1.

488. Márki Sándor dr. Aradmegye czigányainak történetébl.
Ethnographia. 442—448. 1. Alföld. 287. sz.

489. Wlislocki. Drei Lieder der siebenbürgischen Zigeuner aus
der Kurutzenzeit. Zeitpchr. f. vergl. Lit.-Gesch. III. Bd. 1. 2. Heft.

490. Wlislocki H. dr. Volksdichtungen der siebenbürger und süd-
ungarischen Zigenner. Wien, 1890. (431 1.)

491. Wlislocki, H. Vom wandernden Zigeunervolke. Bilder au&
dem Lében der Siebenbürger Zigenner. Geschichtliches, Ethnologisches,

Sprache und Poesie. Hamburg, 1890. (8-r. VII, 390 L) 10 Mk.
492. Wlislocki. Kinderspiele der siebenbürgischen und südunga-

rischen Zeltzigeuner. I. II. Zeitschr. f. Yolkskunde. 5. 6. sz.

493. Wlislocki H. Aus dem Lében der siebenbürger Rumánen.
(Sammlung gémeinverst. Vortrage.)

494. Wlislocki Henr. dr. A szerelem babonái. (Szerelmi jóslás ós

varázslás a czigányoknál. ) Alföld. 133. sz.

495. Örmény. Ábovidn. G. H. Egy örmény prózaíró. Magy.
Szemle. 7. sz.

496. Ávédik Lukács. Örmény olvasókönyv magyarok számára.
Arménia. 1. sz.

497. Bárány János. Adatok az erdélyi örmények történetéhez.

U. o. 9. sz.

498. Beúktaslián. Tavasz. Ford. Simay János. Föv. Lap. 152. sz.

499. Besigtháslean. Örmény dalok. I—II. Ford. Simay János.
Magy. Szemle. 10. sz.

500. Esztegár László. Az örmény népdalnokok. Arménia. 3. 5. sz.

501. Esztegár László. A magyarországi örményekrl U. o. 12. sz.

502. Fáraó Simon. Az örmény nyelv sisóge. U. o. 2. sz.

503. Molnár Antal dr. Egy nyolczadik századbeli névtelen örmény
krónikás. U. o. 1. 2. sz.

504. Molnár Antal dr. Nagy-Örményország földje. U. o. 3—5. sz.

505. Molnár Antal. Egy nyolczadik századbeli névtelen örmény
krónikás. U. o. 7—1 1 . sz.

506. Molnár Antal dr. Örményország störténete a ván-i ékira-

tok világánál, ü. o. 8—11. sz.

507. Örmény egyházi énekeskönyv az erdólyrészi örmények hasz-

nálatára. Bécs 1889. Rövid ism. U. o. 2. sz. Ism. Bárány János U. o.

5. szám.
508. Pátkánián Rafael. Az Araxesz könyei. Ford. Simay JánoR.

Fv. Lap. 56. sz.

509. Patrubány Lukács dr. Az örmény ethnographiához. Armé-
nia 8. sz.

510. Patrubány Lukács. Alisán Leo örmény ethnographus velen-

czei jubileuma. Ethnographia. 332—335. 1.

511. Réthy László dr. A magyar örmények, ü. o. 197—202. 1.

40*
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512. Simay János dr. Irodalmunk franczia világításban. Arménia.
4. sz.

513. Simay János. Egy örmény költrl (Besiktársián). Fv. Lap.
133. sz.

514. Szongott Kristóf. Újévi örmény ének. Ethnographia. 202

—

204. 1.

515. Szongott Kristóf. Alisán Leontius (képpel). Arménia 8. sz.

516. Wlislocki. Márchen der siebenbürger Armenier. Zeitschr. f.

Volkskunde. II. Bd. 1. Helt.

517. Perzsa. Firduszi. Zál és Rudábe. (Sáhnáméjából). Ford.
Erdi Béla. Erd. Muz. egyl. kiadv. VII. 1—23. 1.

518. Firduszi. Mibráb haragja Szindokbt ellen. Sáhnámé-ból.
Ford. Erdi Béla. Bud. Hirl. 9. sz.

519. Firduszi. A hallgatás értéke (Jusszuf és Zuleika ez. epo-

szából.) Ford. Kammer Ern. Ország. Vil. 1. sz.

520. Erdi Béla. Gül ü Bülbül. (A rózsa és fülemüle) Fv. Lap.
176. sz.

521. Giil-Nábe. Perzsa románezok. Ford. Ország Világ 16. sz.

522. Kuún Géza gr. Az új-perzsa nyelv birtokragjairól. Arménia.
4. szám.

523. Patrvbány Lukács. Nöldeke perzsa tanulmányai. Phil. Eözl.
517—522. 1.

524. A sakk a sáhnámeh-ban. Egyetértés 97. sz.

VI. Keleti nyelvek s irodalmak.

525. Giessvein Sándor, dr. Az ó-egyptomi halottak könyve. Gyr.
Hennicke R. 1890. (8-r. 216. 1.) 50 kr. — lásd Hittudom folyóirat. II.

füz. — Ism. Pozder Kár. Phil. Közi. 830—832. 1. Kath. Egyh. Közi.
12. sz. melléki.

526. Asszir. Tiele, C .P, Babylonisch-Assyrische Geschichte. 1.

2. Ism. Fischer-Colbrie Ág. Magyar Sión. 66.-68. 1.

527. Héber. Bacher Vilmos. A szentirás ós a zsidó tudomány
irodalma 1889-ben. Magy. Zsidó Szemle. 9—20.

528. Bacher Wilhelm dr. Die Agada der Tannaiten II. Bd. Straes-

burg. K. Trübner 1890. (8-r, VIII, 578. 1.) Ism. Klein Mór. U. o. 214—
219.1.

529. Beck Móricz, Hol halt meg Jóchánán ben Zakkái? U. o.

347—350. 1.

530. Bhch Mózes. A mozaikotalmudikus örökösödési jog. (Buda-
pesti orsz. rabbiképz int. 1889—90. ért. 1—64. 1.)

531. Csengey Gusztáv. Egy remek m a héber irodalomból,
Prot. Szemle. 267—278. 450—474. 676—700. 1. (Jób könyvóról).

532. Csukási Fülöp. A héber nyelvoktatás jelentsége, terjedelme

és methodikája az interkonfessionális nép- és polgári iskolák izr. hitok-

tatásában. Magy-Zsidó Szemle. 181—187. 240—249. 1.

533. Dézsi Lajos. Héber nyelvtani szabályok fordítása Lugossy
Józseftl. Debrecz. prot. lap 36. sz.

534. Füredi Ignáez. Teljes héber-magyar machzor. 1—4. köt.

1880. Ism. Enyedi Mátyás. Magy.Zsidó Szemle. 601. 1.

535. Juda Halévi 1. Vándor úton. 2. A vihar. Ford. Makai Emil.
ü. o. 485—489. 1.
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536. Sámuel Hanágid divánjából. Ford. Léderer Ign. 358—362. 1.

537. Hqffmann Emil. Salamon király legendája. Budapest, Athe-
uceum, 1890. (8-r. 31 1.)

538. fíecskeméthy István. Énekek éneke. A nevezetesebb fordítá-

sok egybevetésével fordította, bevezetéssel és magyarázattal ellátta. —
Bölcsészettudori értekezés. Budapest, Hornyánszky V. 1890. (8-r. 85.

1.) — Ism. Petri E. Prot. egyh. isk. lap. 33. 34. sz.

539. Kecskeméti Lipót. A paradicsom a középkori zsidó költészet-

ben. Kisfaludy társ. Évlapjai. 23. köt. 123—147. 1.

540. Klein József. A zsoltárok a héber liturgiában. Általános be
vezetéssel a zsoltár könyvhez a Talmud 8 Midras alapján. I. rész. Bu-
dapest, Márkus S. 1890. (8-r. 49. 1.)

541. Krausz Sámuel. A zsidók Sz. Jeromos mveiben. Magv.-
Zsidó Szemle. 267—271. 334—345. 385—403. 449—467. 513—532.
579—588. 1.

542. Krishaber Béla. Kimchi József élete és mvei. Bölcsészet-

tudori értekezés. Budapest, Athemeum 1890. (8-r. 32 1.)

543. Kunos Ign. Asztambuli iJeni-szeraj* zsidó kéziratai. Magy.-
Zsidó Szemle. 121.1.

544. Makai Emil. Vallásos énekek. 1890. Ism. Radó Antal. ü. o.

156—158. 1. — Vasár. Ujs. 4. sz.

545. Petri Elek. A zsidó nép störténelmébl. Prot. egyh. és isk.

lap. 31—33. 35—37. 39. 44. 45. sz.

546. Schwarz A. Tosifta juxta Mischnarum ordine recomposita.
Vilna, 1890. Ism. Blau Lajos. Magy.-Zsidó Szemle. 544. 1.

547. StaMer Károly. A két Askenázi 1890. Ism. U. o. 356—358. 1.

548. Stern Ábrahám. Héber nyelvtan. 1889. Ism. Enyedi Mátyás
és Wiener Józs. ü. o. 87—92. 1.

549. Száadja munkáinak kiadása, ü. o. 219—222. 1.

550. Venetianer Lajos. Semtób ibn Falakéra. Adalék az arab-zsidó

philosophia történetéhez a 13. században. U. o. 74—82. 144— 155. 1.

551. Wodianer Kosman irodalmi hagyatéka. Ism. Blau Lajos és

Bacher Vilm. ü. o. 83—87. 1.

552. Török. Kunos Ign. Oszmán-török népköltési gyjtemény. 1.

2. köt. Ism. Pozder K. Phil. Közi. 336—345. 1.

553. Kunos Ign. Török népmesék, gyjt, és ford. — Ism. Pozder
Károly. Phil. Közi. 336—345. 1.

554. Kunos Ignácz. Iszmáil Sáh. (Kis-ázsiai népregény, eredeti

török rajzokkal.) Magy. Sálon. XIII. köt. 378—386. 1.

555. Kunos Ign. Két török népdal. Magy. Sálon XIV. köt. 281. 1.

556. Kunos Ignácz. Leányrablás. Rajz a kisázsiai népéletbl.
A Hét 30. sz.

557. Kunos Ignácz. Chansons populaires turques. Revue d
f

Ori-

ent 42. sz.

558. Poétes-amazones arabes. La Revue d' Orient. Nr. 3—7.
(Coppier S. J. mve után.)

559. Pozder Kari. Osmanische Volksdichtungen. Ung. Rev. 335

—

362. 1. Ism. Kunos I. oszmán-török népmeséit.
560. V. Szts Géza. A legnagyobb török költ. Erdélyi Hiradó.

278. sz. (Abdul Baki.)

561. V. S. ifj. Gr. Zichy József chinai útja. Pozsonymegy. KözU
31—35. sz. — V. S. gr. Zichy J. Mongoliában. U. 0. 36—40. sz.
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VII. Magyar nyelv s irodalom.

1. Bibliographia.

562. Adalék Gutgesell Dávid bártfai nyomdász 1579-ik évi isme-
retlen naptárához. Könyvszemle. XV. évf. 147. 1.

563. Ádám Gerzson. Debreczeni kalendárium az 1630. évrl. Szá-

zadok. 235—237. 1.

564. Adatok a hazai középkori könyvtárak történetéhez. Közlik
Tagányi Károly, Nagy Imre és Dr. Schönherr Gyula. Könyvszemle
XIV. évf. 88—98. 1.

565. Adatok a hazai középkori könyvtárak történetéhez. Kovács
Nándor, Fejérpataky László, Dr. Csánki Dezs, Gsontosi Jánostól. U. o.

XV. évf. 48—53. 1.

566. A m. t. Akadémia kiadásában megjelent folyóiratok és mun-
kák betrendes czím- és tartalomjegyzéke. Budapest. 1890. Ism. W. J.

Corvina. 10. sz.

567. Apafi rendelete Teleki Mihályhoz a biblia kinyomtatása vé-

gett Hollandiába Kolozsvári Istvánnak miként küldje a pénzt. 1684.

Közli Koncz Józs. Prot. Közi. 4. sz. — Lásd. 620. sz. a. is.

568. Ballagi Aladár. A nádasdladányi könyvtár. Könyvszemle.
XIV. évf. 311—320. 1.

569. Csontsi János. II. Ulászlónak ajánlott kézirat a konstanti-

nápolyi Eszki Szerailban. U. o. XIV. évf. 26—44. 1.

570. Csontosi János. Emlékirat a müncheni Hunyadi levéltár

viszaszerzése tárgyában. U. o. XIV. évf. 252—310. 1.

571. Csontoú János. Könyvtárbuvárlatok Ausztriában. U. o. XV.
évf. 29—41. 1.

572. Csontosi János. Diomedes Carafa de institutione vivendi ad
Beatricem reginam Hungáriáé. U. o. XV. évf. 54—86. 1.

573. Csontosi János. Jelentés a varsói könyvtárakban tett kuta-

tásairól. Akad. Értés. 441—451. 1.

574. Csontosi Joh. Bildnisse des Königs Mathias Corvinus und der
Königin Beatrix in den Corvin-Codexen. Ung. Rev. 177—210.571—
588. 1.

575. Daday Jen, dr. A budapesti könyvtárakban található termé-

szetrajzi folyóiratok jegyzéke. Könyvszemle. XIV. évf. 147— 201. 1.

576. Drujon Fernand. Essai bibliographique sur la destruc-

tion volontaire des livres ou bibliolytie. Paris. 1889. Ism. Dr. Walter
Gyula, Hagy. Sión. 545—547. 1.

577. Duka Tivadar. Az angol Biblia-társaságról. Fv. Lap. 258.

szám.
578. E. A. A párisi népkönyvtárak. Nemzeti Iskola. 694—696.

579. Dr. Fejérpataky László. Külföldi levéltári búvárlatok. Könyv-
szemle. XIV. évf. 99—114. 1.

580. Gellcri Mihály. A sajtóhibákról. Typographia. 15. 16. 18. sz.

581. Hellebrant A. A magyar philologiai irodalom 1889-ben.

Phil. Közi. II. pótköt. 52—121. 1.

582. Hodinka Antal. Hazai vonatkozású kéziratok az olasz könyv-
es levéltárakban. Könyvszemle. XIV. évf. 45—83. 1.
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583. Hodinka Antal. Erdélyben és Oláhországban megjelent régi

^ó-szláv nyomtatványok. U. o. XV. évf. 106—126. 1.

584. Horváth Ignácz. Magyarországi könyvészet. 1889. (Melléklet

-a «Magyar könyvszemlédhez) Budapest 1890. (8-r. 149 1.)

585. Illésy János. A Kassai sz. Erzsébet székesegyház 1606-iki

évi könyvtára. Könyvszemle XV. évf. 23—28 1.

586. Jancsó Dezs. Az irodalomnak nyújtandó postai kedvezmé-
nyek. Corvina. 8— 10. sz.

587. Jónás János. Alakítsunk könyvtár-társulatokat. Közoktatás.

Szemle. 633—638 1.

588. lfj. Kemény Lajos. Kassa XVII. századbeli könyvnyomtatói.
Könyvszemle. XIV. évf. 228—235. 1.

589. Kemény Lajos. A kassai nyomdászat XVII. századbeli tör-

ténetéhez. U. o. XV. évf. 87—91. 1.

590. Keményfy Dániel. A pozsonyi nagyprépost könyvtára. Magy.
Állam. 200. sz.

591. Keszi H. Lajos. A berlini magyar könyvtár. Dunántúli pro-

test. lap. 39. sz.

592. A konstantinápolyi küldöttség jelentése. Akad. Ért. 36—
42. 1.

593. Kopp Lajos dr. Két érdekes régi magyar könyv. Kath. egy-

ház. Közi. 3. sz. mellék. (Maróthy György Arithmetica. Lcse 1729. —
Onadi János. Practici algorithmi enotemata methodica. 1693.)

594. Könyvészet, Magyar— . 1889-re Bibliographia Hungarica
1889. Jegyzéke az 1889. évben megjelent új vagy újólag kiadott magyar
könyveknek és térképeknek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek,

kiadók és árak fölemlítésével és tudományos szakmutatóval. Összeállí-

totta Glück Soma. XIV. évfolyam. Függelékül a magyar hírlapok és

folyóiratok 1890-ben. Budapest 1890. (8r. XXIV. 1141.) 1 frt.

595. Könyvészet (Magyar-). II. kötet. 1876—1885. Jegyzéke az

1876—1885. években megjelent, vagy ujolag kiadott magyar könyvek-
nek és térképeknek. Függelékül: A magyar hírlapok és folyóiratok

1876—1885. A « Magyar könyvkereskedk egylete* megbízásából össze-

állította és tudományos szakmutatóval ellátta Kiszlingstein Sándor. Bu-
dapest, 1890. (8 r. CXLIII, 554 1.). 8 frt.

596. Könyvgyjtk (Régi — ) Typographia. 2. sz.

597. Híres könyvkereskedk. III. Weber J. J. Corovina. 2. 5. sz. IV.

Heckenast Gusztáv. U. o. 6—8.sz. V. Braumüller Vilmos. U. o. 8. 10.

11. 13. sz.

598. Közkönyvtárainkról. Mármar. Lap. 48. sz.

599. Kvacsala János dr. Kiegészítések és magyarázatok Szabó K.
R. M. Könyvtára II. Kötetéhez. Könyvszemle. XIV. évf. 218—227. 1.

600. A Landrecht-Buch egy 1430-ik évi példánya a kassai városi

levéltárban. U. o. XV. évf. 146. 1.

601. Láng Jágó. Magyar orvostudományi szaklapok a n. múzeum
könyvtárában. Ú. o.XV. évf. 127—135. 1.

602. Leitner Pál. A könyvnyomtatás föltalálásának 450 éves jubi-

leuma Németországban. Typographia. 28. sz.

603. Liturgikus könyveink K. A. Cecília. 4. 5. sz.

604. Londoni napilapok. P. Hirlap. 283. 6z.

605. Márki Sándor. A magyar térképírás. P. Napló. 186. sz.
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606. Ismeretlen Mátyás-korabeli levelezkönyv Darmetadtbaru
Könyvszemle. XV. óvf. 147. 1.

607. Nagy Sándor. Hogyan alapítsunk könyvtárakat. Nemzeti
Iskola. 13. 1.

608. Pallós Alb. Ifjúsági és népkönyvtárak, ü. o. 754—760. 807—
815. lap.

609. Petrik Géza. Bibliograpbia Hungáriáé. Magyarország biblio-

grapbiája 1712— 1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban éa
hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak, össze-

állította 8 tudományos ezakmutatóval ellátta — . Bevezetéssel Szilágyi

Sándortól, n. köt. Budapest, Dobrowsky Ágost. 1890. (8 r. 957 lap.>

14 frt.

610. Ráth György. A legels nagyszombati nyomtatvány. Könyv-
szemle. XV. óvf. 42—47. 1.

611. Récsei Vilitor. A tihanyi apátság könyvtárának nyomtatvá-
nyai és ritkább mvei. Magy. Állam. 48— 50. sz.

612. Récsey V. Magyar kalendárium 1634-re. Katbol. Szemle
297. lap.

613. Scossa Dezs. Tanügyi sajtónk 1889-ben. Néptanít, lapja.

23—25. sz.

614. Scossa Dezs. A kisvárosi sajtóról. Fv. Lap. 72. sz.

615. Szaák Lujza. A nevelésügyi repertóriumról. Nemzeti Iskola.

691—694. 721—724. 1.

616. Szálai I. írók, könyvek és olvasóközönség. Magy. Szemle.
30. szám.

617. Szana Tamás. Nemzeti szempont a könyvvásárlásban. P.

Napló. 307. sz. ós Nagyvárad. Hiradó. 219. sz.

618. A szertartásos könyvek hivatalos kiadása.. Katb. Egyház.
Közi. 6. szám.

619. A legújabb kiadású szertartás-könyvek. Katb. Egyház. Közi.

14. szám.
620. Szilágyi Sándor. Az erdélyi nyomdászat történetéhez. Könyv-

szemle. XIV. évf.84— 87.1.(1. Apafi M. rendelete Szenczi Ábrahám nagy-
váradi nyomdász hagyatékának összeírása ügyében. II. Apafi M. rende-

lete egy oláh könyvnyomda felállítása ügyében). — Lásd 567. sz. a. is.

621. Szilágyi Sándor. A karácsonyi könyvpiacz ma és 40 év eltt.

P. Napló. 353. sz.

622. Szilágyi Sándor. A Báthori-biblia történetéhez. Könyvszemle.
XV. óvf. 21. 1.

623. A temesvári könyvnyomdász-egylet története. 1851—1887.

Typographia. 40—45. 48. 52. sz.

624a. Vali Béla. Gróf Csáky Tivadar szinházi hírlapja. Nemzet.
175. sz.

624b. Vámbéry Annin. A sajtó keleten. A Hét. 10. sz.

2. Magyar irodalomtörténet.

G25. Ábel J. Magyarországi tanulók külföldön. Ism. Erdélyi Pál.

Phil. Közi. 328. sz.

626. Albert József. A legújabb magyar népdalok. Magyar Szemle^

15. szám.
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627. Alexander Bernát. Irodalmi bajok. A Hét. 1. ez.

628. Almásy János. Magyar közmondások gyjteménye különös
tekintettel az életbölcseségre és nevelésre. (Kis nemz. múzeum. 49—50.)

Budapest, Franklin-társ. 1890. (16-r. 379 1.) 1 frt. — Ism.Iskol. Szemle.
19. sz. Rácz Kálmán. Sárosp. Lap. 45. sz.

629. Almád Tihamér. Elintézetlen ügy. Színm 4. felv. Els el-
adása a nemz. színházban decz. 5.

630. Andrássy és az irodalom. Csaba. Magy. Szemle. 8. sz.

631. Heinrich Gusztáv. Fayel. Phil. Közi. 319—322. 1.

632. Ballagi Géza. Az 1839/40-iki országgylés visszhangja az

irodalomban. (Értekezések a társadalmi tudományok körébl. X. köt.

8. sz.) Budapest. Akadémia. 1890. (8-r. 103 1.) 90 kr.

633. Baloghy Dezs. j költemények. 1890. Rövid ism. Vasárn.
Ujs. 50. sz.

634. Barla Kálmán és Paulay Ödön. A magyar nemzeti irodalom-

történelem rendszeres áttekintése. (Jászberényi fgymn. 1889—90. ért.

1—38 1.)

635. Barna Kosa. Költemények. Ism. Vértesi Gyula. Debrecz.

Ellenr. 42. sz.

636. Bartók Lajos. Erdzúgás. Ism. f. Bud. Szemle. 63. köt.

300—31 1. 1.

637. Bartók. A méhek. Vígj. 3. felv. Ism. Fehér Dezs. Nagyvár.
Hirl. 103. sz.

638. Beniczkyné Bajza L. Tzben. Regény. Ism. x. y. z. P. Napló.
143. sz. — Kozma Andor. Nemzet. 145. sz.

639. Berkeszi István. Hirlapolvasóink a múlt században. Délma-
gyar. Közi. 121. sz.

640. Binder Jen. Egy érdekes népmesénk. Brassó 58. 59. sz.

(•Alexander* ez. népmesérl.)
641. Bodnár Gáspár. A család apostola. Elbeszélés. 2-ik kiad.

Ism. Cassiodor. Magy. Állam. 267. sz. — Bodnár válasza. U. o. 277. sz.

642. Bognár B. D. Az kopaszsagnac dicséreti. Phil. Közi. 514

—

517. lap.

643. Csengeri János. Mulatságra üt az óra. Ism. Komáromy Laj.

Nemzet. Nnevelés. 41. 1.

644. Csengey Gusztáv. A vadonban. Regény. Ism. Bud. Szemle.

62. köt. 314—316.
645. Csernátoni Gyula. Valami a * gyermekirodalomról*. Erdélyi

Hiradó. 80. sz.

646. Csiky Gergely. Az Atlasz-család. Regény. Ism. Dr. Sziget-

vári Ján. Fv. Lap. 25. sz.
..

647. Csiky Gergely. Örök törvény. Színm 3 felv. Els eladása
febr. 7-én.

648. Csiky Gergely. A nagyratermett. Vígj. 3 felv. Els eladása
a nemzeti színházban nov. 21-én.

649. Csiky Gergely. Jelentés az 1890- ki Kóczán-pályázatról. Akad.
Értés. 673—679. 1.

650. Csiky Gergely jelentése az 1890. évi Teleki-pályázatról. Nem-
zet. 78. sz. — Akad. Ért. 181—191. 1.

651. Csongor. Költemények. Rövid ism. Orsz.-Vil. 21. sz.

652. Czóbel Minka. Nyirfalombok. Röv. ism. Fv. Lap. 71. sz. —
Vasár Ujs. 15. sz. — Justh Zs. Nemzet. 91. sz. — Egyetértés. 88. sz.
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653. Diószeghy Mór. Ismersök. Zilah. 1890. Röv. ism. Egyetértés.
205. sz.

654. Dobsa Lajos. I. István király. Eredeti szomorújáték 5 felv.

Elször adatott a nemz. színházban aug. 20-án.

655. Dobsa Lajos. I. István király. Szomorújáték 5 felv. Ism.
Fv. Lap. 230. sz.

656. Dóczi Lajos. Beszélyek és vázlatok. Ism. i. Bud. Szemle.
61. köt. 325—330. 1. — Ambrus Zolt. A Hét. 1—3. sz.— P.Hirl. 50. sz.

657. Dömötör Pál mvei. Ism. Magyarevits Brankó. Bácska.
18. szám.

658. Ss. Drámai állapotaink. Magy. Szemle. 6. sz.

659. Endrei Ákos. Hazánk a német költészetben. Ism. Heinrich G.
Phil. Közi. 631-^-633.1.

660. Erdélyi Gyula. Hálás szerep. Regény. Ism. N—ö. Magy.
Szemle. 7. sz. — Kath. Egyház. Közi. 5. sz. melléki.

661. Erdélyi János. Tanulmányok. Kiadja a Kisfaludy-társaság.

Budapest, Franklin-társ. 1890. (8-r. 539. 1.) 3 frt.

662. Erdélyi Pál Száz évvel ezeltt. P. Napló. 295. sz.

663. Erdélyi Pál. «Ismertetés.» P. Napló. 353. sz.

664. Erdélyi Pál. A «Virágos kert* czím kézirat a n. múzeum
könyvtárában. Könyvszemle. XV. évf. 92— 103. 1.

665. Eródi Dániel. Költeményei. (Uj gyjt.) Ism. Dólmagyar.
Közi. 294. sz.

666. Esztegár László. Irodalmi szemle. Erdélyi Hiradó. 132.

139. sz.

667. Farkas Ernd. Margitszigeti vadrózsák. 1890. Rövid ism.

Vasár. Ujs. 50. sz.

668. Fejér Adorján. Horatius hatásának nyomai a magyar klasz-

ezikus kor költészetében. (Bajai fgymn. 1889—90. ért. 1—29 1.)

669. Fejes István. A magyarországi református egyház énekes-

könyve megújításának programmja. Sárospatak, 1890. (8-r. 16 1.)

670. Fejes István. Elmunkálatok a magyarországi református

egyház megújítandó énekes-könyvéhez. I. füzet. Sárospatak. Steinfeld P.

1890. (8-r. 64 1.) — Ism. Szuhay Benedek. Prot. egyh. és isk. lap. 51.,

52. szám.
671. Ferenczy József. A magyar mesemondó. Ism. Dr. Dengi Já-

nos. Fv. Lap. 3. sz.

672. Fraknói Vilmos. Mátyás király leveleinek új kiadásáról.

Könyvszemle XV. 1— 10 1.

673. Gabányi Árpád. Az apósok. Vígj. 3 felv. Elször adatott a

nemz. szinházban okt., 10-én.

67 4. Gabányi Árpád. «Az úttörk » és • Földön járó csillagok*.

Vas. Ujs. 45. sz.

675. Gáti Gyz. A hivatás áldozata. Történeti regény a magyar
néptanítók jelenébl. 1890. Röv. ism. Egyetértés. 233. sz.

676. Geüéry Mihály. A magyar népirodalmi termékekrl. Typo-

graphia. 26. 27. sz. — Lásd 759. sz. a. is.

677. Ger Ödön. Az én fvárosom. Rövid ism. Nemzet. 342. sz.

melléki.

678. A gönczi ünnep. Bud. Hirl. 255. sz.

679. Gyalui Farkas. Az els erdélyi magyar hírlap. Kolozsvár.

1890. (8-r.) Rövid ism. Orsz.-Világ. 22. sz.
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680. Gyalui Farkas. A kopaszság dicsérete. Magyar humoros m
1589-bl. Közli — . Kolozsvár. Horatsik J. 1890. (8-r. 29 1.) — Ism.Ma-
rgyarság. 39. sz. — Lásd 642. sz. a. is.

681. Gyarmathy Zsigám. Monostori Katinka. Regény. 1890. Ism.
Szana T. P. ffirl. 1 1 7. sz. — Sz. Fv. Lap. 55. sz.

,

682. Pettényi Gyöngyössy János. A fiatal Árpád. Nagy-Károly.
1824. Ism. Bodnár Zsigm. Magy. Balon. M. köt. 217—222. 1.

683. Gyulai Pál emlékbeszédei. (Jeles írók iskolai tára. 37. sz.)

Tartalom : Kazinczy Ferencz. Pákh Albert. B. Eötvös József. Toldy Fe-

rencz. Kriza János. B. Kemény Zsigmond. Gsengery Antal. Arany János.

Budapest. Franklin- társ. 1890. (8-r. 189 1.) 70 kr.

684. Gyulai Pál elnöki megnyitó beszéde. Kisfaludy-társ. évi. 23.

köt. 1—11 1.

685. Gyulai P. An Báron Sigmund Kemény's Grabe. Übers. E.
Lindner. Ung. Rev. 455. 1.

686. A százéves hadi dal. Fv. Lap. 147. sz.

687. Herczeg Ferencz. Fenn és lenn. Regény. Ism. A Hét. 22. sz.

688. Hermann Antal. Ujabb adalékok a Szilágyi- és Hajmási-féle
thémánoz. Kisf.-társ. Évi. XXIV. évf. 134—141. 1.

689. Hetey. Szépirodalmunk érdekében. Nagyváradi Hirl. 70. 6z.

690. Hevesi József. Apró történetek. 1890. Ism. Dr. Dengi János.

Fv. Lap. 64. sz. — Szana Tam. P. Napló. 46. sz.

691. Hírlapok és könyvek. (Felolvasás.) Magy. Sálon. XII. köt.

669—682. 1.

692. Kath. Hírlapirodalom 1890-ben. írod. Szemle. (Eger.) 3. sz.

693. Hornyik Józs. Egy lap irodalmunk történetébl. Ism. Kele-

men B. Phil. Közi. 852—855 1. — V. J. Századok. 272. 1.

694. Horváth Cyrill dr. A Katalin-legenda kérdésérl. Kath. Egy-
ház. Közi. 2. sz. melléklap.

695. Horváth Zoltán. Ekuador vértanuja. Ifjúsági színm. 3 felv.

1890. Ism. dr. Peth. Magy. Sión. 939. 1.

696. Hunfalvy Pál. Jelentés gr. Kuún Géza, Relationum Hunga-
rorum cum oriente .... história munkájáról. Akad. Értés. 679—684. 1.

697. Az idszaki sajtóról. Censor. Magy. Állam. 293. sz.

698. Imre Sándor. A néphumor a magyar irodalomban. Kiadja a

Kisfaludy-társaság. Budapest, Franklin.-t. 1890. (8-r. 166 1.) 1 frt. —
Ism. Lévay Józs. és Beöthy Zs. Kisfal.-Társ. Évi. 23. köt. 44—50. 1.

Imre S. észrevételei u. o. — Dr. Kereszty G. Magy. Sión. 233. 1.

699. Imre Sándor. A középkori magyar irodalom stiljáról. Bud.
Szemle. 61. köt. 49—64. 209—224. 1., 397—415; 62. köt. 107—118. 1.

-Önállóan is megjelent az « Olcsó könyvtárban. 275. sz. 20 kr.

700. K—t. Irodalmi szalonok. Magy. Szemle. 48. sz.

701. Irodalomtörténeti Emlékek. Kiadja a m. t. Akadémia iroda-

lomtörténeti bizottsága. II. köt. Olaszországi XV. századbeli íróknak

Mátyás királyt dicsít mvei, közrebocsátja Ábel Jen. Budapest, Aka-
démia. 1890. (8-r. XV. 381. 1.) 3 frt 50 kr. (Aurelius Brandolinus. —
Lodovicus Carlo. — Galeottus Martius. — Naldus Naldius. — T. Ale-

xander Cortesius. —-/Ugolinus Verinus. — Io. Franc. Marlianus.)

702. Iványi Ödön. A püspök atyafisága. Regény. Ism. r. Magy.
Szemle. 5. 82. — Bud. Hirl. 23. sz. — Vasár. Ujs. 4. sz. Sebk Zsigm.

P. Hirl. 10. sz. — Egyetértés 5. sz.
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703. Jakab Elek. Magyar Hölgyek terve a m. tud. akadémiai föl-

olvasásokról 30 év eltt. Magy. Sálon. XII. köt. 350—352. 1.

704. Jakab Ödön. Galarabodi Sándor. Népszínm. Eladatott a
budai színkörben május 22-én.

705. Jakab Ödön. Nyár. Költemények. Ism. M. K. Fv. Lap.
358. sz. — Vasár. Ujs. 52. ez.

706. Ifj. Jeszenszky Károly. Régi hangok. Ism. Fv. Lap. 94. sz. —
SánthaEár. Prot. egyh. és isk. lap. 17. sz.

707. Jókai Mór. A gazdag szegények. Ism. Sz. Fv. Lap. 117. sz.

708. Jókai Mór. A tengerszem hölgy. Regény. 1890. Ism. Lévay
Mihály. Magy. Szemle. 43. sz.

709. Jókai M. Földön járó csillagok. Eladatott a nemzeti szín-

házban okt. 24-én.

710. Jones H. and Kropf L.L. The folk-tales of the Magyaré,
Collected by Kriza, Erdélyi, Pap and others. London. 1889. (8-r. 438. 1.)

711. K. Az új ponyvairodalom. Néptanit. lapja. 22. sz. Ferenczy
Józ8. vállalatáról.

712. Kabos Ede. Harakiri s vázlatok. Ism. Dr. Lázár Béla. Ft.
Lap. 289. sz. — Guttmann A. Nagyváradi Hirl. 252. sz. — Rövid ism.
P. Napló. 285. sz. — Egyetértés. 301. sz.

712a. Kádár Lajos. A modern elbeszél irodalomról. Dólmagyar.
Közi. 290—291. sz.

713. Kádár Lajos. A Zsarnócziak. Regény. Rövid ism. Orez.-
Világ. 4. sz.

714. Kapácsy Dezs költeményei. Rövid ism. Fv. Lap. 141. sz.

1039. 1. — Sándor Józs. Erdélyi Híradó. 122. sz.

715. Kaposi József. Költfejedelmek és a halhatatlanság. Magy.
Szemle. 34. sz.

716. A Karácsonyi-jutalom. Akad. Értés. 134—137. 1.

717. Károli-Emlékkönyv. Szerkesztette Keneseey Béla. Buda-
pest, Hornyánszky V. 1890. (8-r. 1 97 1.) Tartalom : Károlyi Gáspár
szobra eltt. Szász Károly. — Károlyi Gáspár életrajza. 1529—1592.
H. Kiss Kálmán. — Károlyi Gáspár küzdelme a szentháromság tana
védelmében Egri Lukács ellen. Id. Kiss Áron. — A vizsolyi biblia

nyelve. Csontos József. — Károli Gáspár szobrának története. Füjzy
János. — Ism. Zoványi I. Prot. 50—51. sz.

718. Kassai Vidor. Hullámok. Ism. A Hét. 51. sz. — Nemzet.
349. sz.

719. Kecskeméti Ferencz. Énekes-könyvünk megújítása kérdésé-
hez. Szabad Egyház. 15. sz.

720. Keményfy Dániel. Az akadémia megalapítása után. 1828

—

1844. Magy. Szemle. 9—18. sz.

721. Kereskényi Gyula. Egy fherczeg mint magyar író. Magy.
Állam. 184. sz. (József Ágost fherczeg.)

722. Kis József heti lapja. Ism. Magy. Szemle. 45. sz.

723. Kohn Sámuel. A szombatosok. Ism. Erdélyi Pál. Phil. KözL
234—240 1. — Váczy Ján. Századok. 242—247. 1.

724. Komáromy Lajos. Ifjúsági irodalmunk néhány újabb ter-

méke. Nemz. Nnevelés. 40—43. 1.

725. Kontúr Béla. Orgona- ág. Költemények. Ism. Kaposi Józs.
Magy. Szemle. 30. sz. — Cz.L. Magy. Állam. 185. sz.
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726. Kontúr Béla. A hegy mögül. Rajzok. Rövid ism. Dr. B. A.

Ország-Világ. 6. ez. — Mephisto. Szarvasi Lap. 8. sz. — Kath. Egyh.
Közi. 2. sz. melléki.

727.KósaBama költeményei. Ism. Debrecz. Nagyvár. Értés. 11. sz.

728. Kovács Sándor. A magyar társaság történetének vázlata.

$2. szám.
729. Kovács Sándor. A soproni ev. lyceumi magyar társaság tör-

ténete. 1790—1890. Sopron. 1890. (8-r.)

730. Körösi Henrik. A magyar népmesék anyagáról. Ism. Dr. Ka-
tona Lajos. Phil. Közi. 130—134. 1.

731. Körösy László, Elkésett apostol. Regény. Rövid ism. Ország-

Világ. 4. sz.

732. Krajcsovics Soma. A régi regénvrl. Szarvasi Lapok. 20.

21. 22. sz.

733. Kritikai levelek a szerkeszthöz. Páter Laurentius. Él köl-

tink. (Ábrányi Emil. Bartók Lajos. — Bulla János. Dalmady Gyz.
Dengi János. Dóczy Lajos. Endrdi Sándor. Gáspár Imre. Gyulai Pál.

Inczédi László. Jakab Ödön. Kis József. Komóosy József. Koróda Pál.)

Magyar Szemle 47. sz. — (Kozma Andor. — Lauka Gusztáv. — Palágyi

Lajo9. — Pósa Lajos. — Rudnyánszky Gyula. — Szabó Endre.— Szász

Károly. — Temérdek (Jeszenszky Danó). — Torkos László. — Vajda
János. — Váradi Antal. Zichy Géza). U. o. 48. sz.

734. Kritikai levelek a szerkeszthöz. Irodalmi pályázatok. Magy.
Szemle. 42. sz.

735. Kritikai levelek a szerkeszthöz. A cmbarátok köré»-rl.

Magy. Szemle. 43. sz.

736. Lánczy Gyula. Történelmi kor- és jellemrajzok. Budapest.

Hornyánszky V. 1890. (8-r. 480 1.) — Ism. Pauler Gv. Bud. Szemle.

62 köt. 464—471. 1. — Sturm Alb. M. Sálon. XII. köt. 451—454. 1. —
Ferenczy Zolt. Századok. 668—674. 1. — Darvai Mór. Nemzet. 1 . sz.,

Fv. Lap. 157. sz. és Ung. Rev. 54—59. 1. — Széchy Kár. Erdélyi múz.-

egyl. kiadv. VII. köt. 94—104. 1.

737. Lauka Gusztáv. Nyilt levél Elszeghy Bálinthoz. Torontál.

46. szám.

738. Lauko Albert. Az els magyar geographus. Földr. Közle-

mény. 367. lap.

739. Dr. Lázár Béla. A soproni irodalmi társaság. Fv. Lap.
304. sz.

740. Lázár Béla. A Fortunatus-mese az irodalomban. Phil. Közi.

II. pótköt. 335—504. 1.

741

.

Lázár Béla. A magyar verses Fortunatus. Fv. Lap. 269. sz.

742. Lehr Albert. A Farkas-Raskó-pályázat. (1889.) Akad. Értés.

203—205. 1.

743. Lévay Mihály. Ifjú költk. Magy. Állam. 39. 77. sz.

744. Lovassy Andor. Tintacseppek. Röv. ism. Egyetértés. 205. sz.

745. Lukácsy Sándor. 100 óv. Korrajz a m. szinószet történeté-

bl, egy eljáték és 4 szakasz. Elször adatott a népszínházban okt. 25.

746. M. E. Falusi nótáriusok a magyar irodalomban. Fv. Lap.
268. sz.

747. Márki Sándor. Magyar utazók a középkorban. Földr. Közi.

145—161. 1.
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748. Matirko Bertalan. tEurialus és Lucretia* a magyar iroda-

lomban. Phil. Közi. 644—660. 769—782. 1.

749. Mátyás király emléke a szlovén népmondákban. Ethnogra-
phia. 306. 1.

750. Mikszáth Kálmán. A jó palóczok. Díszkiadás. lem. Vasár.
Ujs. 51. 8z..

751. Mikszáth. Almanach 1891 re. Ism. T. Fv. Lap. 315. sz.

752. Molnár Ferencz. Énekes-könyvünk reformjához. Sárosp.

Lap. 22. sz.

753. Molnár János. Néhány brassói népmonda. Magyarság. 25. sz.

754. Murai Károly. A huszárszerelem. Vígj. 2 felv. Els eladása
a nemz. szinházban okt. 31-én.

755. Mbarátok köre. (Programm-tervek.) Fv. Lap. 142. sz.

756. K. Nagy Ben. Váradi nk. Tört. regény. Ism. Nagyváradi
Hirl. 67. sz.

757. Nagykavics. Kath. rtüzek. Költemények. 1890. Ism. írod.

Szemle. (Eger) 11. sz.

758. Népdalok. Régi magyar népdalok. 1—3. Közli dr. Szendrei
János. 4. (Zalamegyei vend népdal.) Közli Bellovics Bálint. Ethnographia^
52—55. 1.

759. A magyar népirodalmi termékekrl. (Contra Gelléri M.) Ty-
pographia. 20. sz. — Lásd 676. sz. a. is.

760. Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok.
Kiadja a magyar tud. akadémia nyelvtudományi bizottsága. XIV. kötet.

Lobkowitz-codex. — Battyányi-codex. — Czeh codex. — Budapest, Aka-
démia. 1890. (8-r. XLVIII. 352 1.) 2 frt.

761. Nyelvr-Emlék. Szarvas Gábornak királyi tanácsossá történt
kinevezése emlékére szerkesztették barátai és tiszteli. Budapest, Hor-
nyánszky V. 1890. (8-r. 83 1.) Tartalma: Szarvas Gábor életrajza.

V. B. — Szarvas Gábor. Szinnyei József. — A magyar nyelvr. Négyest/

László. — A magyar nyelvtörténeti Szótár. S. Zs. — Szarvas Gábor
nyelvészeti munkássága.

762. Palágyi Menyhért. Irodalmi irányelvek. P. Napló. 104. sz.

763. Palágyi Menyhért. Akadémiánk és a nemzeti kultúra.A Hét.
21. szám.

764. Pázmány válogatott egyházi beszédei. Kiadta Bellaágh Ala-
dár. Ism. Kovács S. János. Phil. Közi. 45—49 1.

7G5. A Péczely-jutalom. Akad. Értés. 613—623. 1.

766. Péczéli József meséi. Kiadta Takáts Sándor. Ism. V. Száza-
dok. 173—177.1.

767. Perényi (Patziur) Istv. Nagyobb és kisebb mfordítások.
1889. Röv. ism. írod. Szemle (Eger). 1. sz.

708. Peres Sándor. Szünórák. Ism. Vasár. Ujs. 3. sz. — Böngérfi.
íífimz iskola 26 1

769. Pettkó Béla. Egy magyar vers 1670-ból. Századok. 425—
429. lap.

770. Pösa Lajos. Pillangók. Ism. Komáromy Laj. Nemzet. Nne-
velés. 43. 1.

771. Prém József Elbeszélések. 1890. Ism. Dr. Dengi János. Fv.
Lap. 186. sz.

772. Prém József Rozsdás czímerek. Regény. Ism. Tóth Sándor.
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Fv. Lap. 340. ez. — Solymossy Sándor. Magy. Szemle. 51. sz.

—

Dr. Dengi János. P. Napló. 347. esti sz.

773. R. P O. A bnös ösvényen. Regény. Ism. Vértesi Gyula. Fv.
Lap. 41. sz.

774. Rácz Károly. Énekes-könyvünk megújítása. Szabad Egyh.
14. szám.

775. Radácsi György. A revideált bibliáról és bibliából. Sárosp.

Lap. 27—31. sz.

776. Radácsi Gy. A vizsolyi biblia elljáró beszéde. Sárosp. Lap.
35—37. sz.

777. Raddcsi Gy. Részletek a hazai régibb biblia-fordítók mvei-
bl. Sárosp. Lap. 37. sz.

778. Reinkart Henrik. Mária Valéria fherczegn mint drámaíró.

Bud. Hirl. 207. sz.

779. Rette Iván. Fityfiritty. Eredeti népszínm 3 felv., zenéje

Lányi Gézától. Els eladása a népszínházban szept. 26-án.

780. Révész Ern. Irodalmi kintornázás. Fv. Lap. 30. sz.

781. Révész Ern. Rigmusok. Ism. Sz. Fv. Lap. 356. sz.

782. Reviczky Gyula. Margit szerencséje. Gyr. 1890. Ism. Szana
Tam. P. Napló. 46. sz.

783. Rosty Kálmán. Magyar szentek legendái. 1 889. Ism. írod.

Szemle (Eger). 3. sz.

784. Röszler Gyula. Pihen órák. Rövid ism. Orsz. Vil. 5. sz.

785. Rupp Kornél. A magyar Mária-hymnusok. (Keszthelyi kath.

gym. 1889-90. ért. 3—38 1.)

786. A Sámuel-díj. Akad. Ért. 573—576. 1.

787. Sarkady Laj. Pénzes hajdú. Népszínm 3 felv. Ism. Ödönfi

M. Nagyvár. Hirl. 122. sz.

788. Schneider József. Költemények. Pozsony, 1890. Röv. ism.

Vasár. Ujs. 26. sz.

789. Scossa Dezs. Elbeszélések. Ism. Dr. V. L. Fv. Lap. 99. sz.

Egyetértés. 149. sz.

790. Simái Kristóf. Igazházi. Mulatságos játék 5. felv. Eladatott
a nemz. színházban okt. 24-én.

791. Sirisaka Sándor. Magyar közmondások könyve. Válogatott

magyar közmondások, példabeszédek, szólásmódok betrendes gyjte-
ménye. Több forrás és számos munkatárs gyjtése után. Pécs 1 890.

(8-r. 279. 1.) 2 frt. — Ism. írod. Szemle. 8. sz. — Néptan. Lapja. 104.

sz. — Egyetértés. 184. sz.

792. Somogyi János. Kis pillangók. Havi folyóirat. Népdal-forrás.

Ism. Kecském. Lap. 44. sz.

793. Soos Lajos. Tépett felhk. Költemények. Ism. R. B. Szabad-

ság. (Sz.-Fehórv.) 11. sz.

794. Soproni (Éder) Pál. A Kádár-leányok. Népszínm. Els el-
adása a népszínházban márcz. 1-én. — Fv. Lap. 60. sz.

795. (Szabó István.) Mamzer. K. P Budapest, 1890. (8-r. 46. 1.)

Ism. Magy. Állam. 160. sz.

796. S. Szabó Józs. Ifjú korom emlékei. Költemények. 1890. Ism.
Szuhay Benedek. Prot. egyh. és isk. lap. 29. sz.

797. Szana Tamás. Bohéme-élet Magyarországon. Magy. Sálon.

XIV. köt. 49—56. 1.
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798. Szana Tamás, A magyar írók Gubernatis círói névtárt -ában.
P. Napló. 101. sz.

790. Szana Tamás. Félszázados gúnyversek. P. Napló. 322. sz.

800. Szana Tamás. Az én els lapom. P. Napló. 353. sz.

801. Szász Károly megnyitó beszéde a Kisfaludy-Társ. 43. közü-
lésén. Kisfaludy társ. Évi. 24. évf. 3—34. 1. — Közokt. Szemle. 140—148.
1. — Ung. Rev. 443—454. 1.

802. Szász Károly. ti Tárcza. — A visszatért. 1890. Ism. X.
Bud. Szemle. 61. köt. 518-524. 1.

803. Székely Béla. A párisi életbl. Rövid ism. Ország Világ. 4.

szám.
804. Szemere Attila. Hozomány nélkül Vígj. Els eladása a

nemzeti színházban márcz. 28.

805. Szépirodalmi könyvtár. Programm. Nemzet 156. sz.

806. Sziklai János. A ozenzor. Budap. Hirl. 228. sz.

807. Szinnyey József, dr. Magyar írók élete és munkái, a m. t.

Akadémia megbízásából írta. — . I. köt. 1-6 füzet. (Aachs—Bernolák).
Budapest, Hornyánszky V. 1890. (8 r. 960 1). Füzetje 50 kr. — Az 1 -só

füzetet ism. dr. Kereszty G. Magy. Sión. 70 1. Békésy E. Kath. Szemle.
309. 1. — Sárosp. Lap. 3. sz. — írod. Szemle. (Eger) 2. sz. — Akad.
Értés. 540—542. 1. — Néptan. lapja. 12. sz. — ^emz. Nnevelés. 156.
1. — Szana T. Pest. Hirl. 41. sz. — Egyetértés. 18. sz.

808. Szolssy Károly. Erdély-egyházmegyei papság irodalmi m-
ködése. Magy. Sión. 466. — 471. 552—556. 624—630 1.

809. Szvorényi Józs. A magyar nép eszejárása és eszmeköre. Ism.
Kelemen Béla. Ph. Közi. 59—63. 1. — V. J. Századok. 273. 1.

810. Takáts Sándor. Részletek a nyelvújítási harcz történetébl.
Kath. Szemle. 366. 520. 681 1.

811. Tattay Irén. Regék. Ism. Egyetértés. 184. sz.

812. A Teleki-jutalom. Akad. Értés. 129— 134. 1.

813. M. A népiskolai természetrajzi irodalomról. Nemzeti Iskola.
325—332.357—361.1.

814. Thúry József. s költészetünk. (Halasi ref. fgym. 1889

—

90. ért.) Önállóan is megjelent.

815. Tolnai Lajos. A hetvenes évek irodalma. Képes családi lapok.
9—12. 19. sz. (A 19. számban Mikszáth K.-ról.)

816. Törtei. A mit a régi szinlapok beszélnek. P. Napló. 205. sz.

817. Tutsek Anna, Az IIva folyó partján. Ism. Paál Árpád. Fv.
Lap. 187. sz. — Bud. Hirl. 247. sz. — ürsz. Vil. 30. sz. — Kozma An-
dor. Nemzet. 295. sz. — Egyetértés. 184. sz.

818. Ürmössy Lajos. Irodalmunk pártolása. Erdélyi Hiradó. 136.

Fzám.
819. Ürmössy Lajos. Irodalmunk bajai. Erdélyi Hiradó. 287. 288.
820. Vachott Sándorné. Rajzok a múltból. Ism. Szana Tamás.

Napló. 79. sz.

821. Vadnai Károly. Jelentés az 1888—89-iki Karátsonyi pályá-

zatról. Akad. Ért. 192—201. 1. — Nemzet. 90. sz.

822. Vadnai Károly jelentése a Péczely József-féle regény-juta-

lomról. Fv. Lap. 276. sz.

823. Vagner József. A Nyitra-egyházmegyei papság irodalmi m-
ködése. Magy.' Sión. 290—307. 380—389. 1.
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824. Vándor Az írói és mvészi álnevekrl Délmagyar Közi. 132.

szám.
825. Váradi Antal. A hún utódok. Bir. Vendé Ern. Magy. Szemle.

8. 9. sz.

826. Váradi Antal A hún utódok. Els eladása jan. 24-én. Fv.
Lap. 24. sz.

827. Váradi Antal. Királyleány tündérregéje. Drámai költemény
1 felv. Elször adatott a budai színkörben, jul. 30.

828. Városy Gyula. Vörös Dániel. Humoros regény 1890. Ism. P.

K. Magy. Szemle.* 49. sz. — Ambrus József. Magy. Állam. 299. sz.

829. Vass Mátyás. A magyar gyermekköltészet korszakalkotója.

(Pósa Lajos életrajzával). Paedag. Szemle. 4. füz.

830. Versényi György. Ujabb költemények. Röv. ism. Egyetértés.

184. sz.

831. Verseméi György, dr. Ifjasági irodalmunkról. Közoktatás-
ügyi Szemle. 304—307. 342—347. 1.

832. Vértesi Gyula. Az élet bajai. Ism. Szana T. P. Hirl. 117.

sz. — Egyetértés. 88. sz. >

833. Vértesi Gyula. Négyes premiere a debreczeni szinpadon.
(Karczag Vilmos. Az ideál; R. P. 0. Margit házassága, dr. Tüds Já-

nos. A keserves csók, monológ ; Szabolcska Mihály. Az ügyvéd eltt,

monológ.) Fv. Lap. 68. sz.

834. Vidor Pál. A kassai diák. Eredeti operetté 3 felv. Szigligeti

vigj. után. Zenéje Erkel Elektl. Elször adatott a népszínházban,
nov. 15.

835. Volf György. A Batthyányi codex irodalomtörténeti és litur-

giái fontossága. Phil. Közi. 174—192. 1.

836. Wohl Stefánie hátrahagyott munkái. Ism. Bud. Hirl. 267.

sz. — K. E. Fv Lap. 263. 264. sz. — K. Magy. Bazár. 19. 20. sz. —
Egyetértés. 260. sz.

837. Zámolyi V. Mihály. A sátoros czigány, Humorisztikus nép-
rajz. Budapest. 1890. (8-r. 140 1.) Ism. Ethnographia. 464—466. 1. —
Bud. Hirl. 253. sz. — Havi Közi. 831—833. 1.

838. Zsurnalisztikánk. Magy. Szemle 46. sz.

3. Egyes írók.

839. Ábrányi Emil. lásd. 733. sz. a.

840. Arany. Arany János hátrahagyott iratai. I—H. köt. Ism.
Vác^y Ján. Századok. 430—434. 585—590. 1.

841. Arany János alkalmi versei ós rögtönzései. Brassó. 142—144.

szám.
842. Arany János a ponyván. Bud. Hirl. 97. sz. — Néptan. lapja.

33. sz.

843. Étiyi László. A Toldi-trilógia nalakjai. Ism. Rózsa Géza.

Phil. Közi. 856—858 1.

844. Gyulai Pál. Arany János. Emlékbeszéd. (Olcsó könyvtár. 277.

sz.) Budapest Franklin társ. 1890. (16-r. 56 1.) 20 kr.

845. Nagy Ferencz. Iiosvai-Arany Toldija. Népszer ismertetés.

(Kecskeméti ref. fgym. 1889—90. ért.)

846. Széchy Károly. Arany Juliskáról. Bud. Szemle. 61. köt.

241—263. 1.

Phllologifti Közlöny. XV. 5. 6. 41
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847. Timár Szaniszló. Arany János a ponyván. Fv. Lap. 138.
6zám.

848. V. S. Arany J. Fülemüléjének eredete. Ethnographia 57. 1.

849. — Lásd. 114—116. 329. 683. 1039. sz. a. is.

850. Baks y Sándor. (Arczképpel). Téli Újság. XI. évf. 5. sz.

851. Balásfy. Zelliger Alajos. Balásfi Tamás. (1580—1625) Katii,

egyház. Közi. 4. sz. mellék.

852. Balassa B. Bodnár Zsigmond. Balassa Bálint. P. Napló. 129.
szám.

853. Csillagh Mór. Balassa Bálint báró virágénekeirl. Bölcsészet-
tudori értekezés. Budapest 1890. (8-r. 87. 1.)

854. Bcdlagi Mór. A Hét. 37. sz. — Vasár. Ujs. 37. sz. Bud. Hirl.
247. sz. — Lásd. 1224. sz. a. is.

855. Báróczy S. Zimányi Józs. Báróczy Sándor «védelmezte-
tett magyar nyelv t-e. lem. Steuer Jáno?. Phil. Közi. 848. 1.

856. Bartók Lajos. Lrisd. 636. 637. 733. sz. a.

857. Beniczkyné. Bajza Lenke. (Arczképpel.) Divat Sálon. III.
évf. 11. füz. — Lásd 638. sz. a. is.

858. Beöthy Zsigmond. Arczképpel. Vasár. Ujs. 33. sz. — Téli
Újság. XII. évf. 1. sz.

859. Bernát Gáspár. L. 1069. sz. a.

860. Berzsenyi. Toncs Gusztáv. Berzsenyi és Matthisson. Szabad-
kai Hirl. 25—27. sz.

861. Veres József. Berzsenyi Dániel mint ódakölt. Orosházi
Ujs. 3—33. 36—38. sz.

862. Bessenyei. Bessenyei György levele Eszterházy Ferencz kan-
cellárhoz 1774.-ból. Közli Thúri E. Prot. egyh. és isk. lap. 41. sz.

863. Bessenyei György sírja. Vasár. Ujs. 26. sz.

864. Binder Jen. Az «Ágis» -kérdéshez. Phil. Közi. 609—611. 1.

865. Karács Teréz. Rövid jegyzetek Bessenyei György életébl.
Szabad Egyház. 21 22. sz.

866. Lázár Béla. Agis a világirodalomban. Phil. Közi. 92—106.
867. Lázár Béla. Még egy szó az •Agis t -kérdéshez. Phil. Közi.

696—698. 1.

868. Széli Farkas. A nagybepenyi Bessenyey-család története.

Bessenyey György és Pál arczképeivel és hasonmásokkal. Budapest, Doh-
rowszky és Franké 1890. (8-r. VI, 304 1.) 3 frt. — Ism. dr. Jancsó Ben.
Fv. Lap. 196. sz. — Irmei Fer. P. Napló. 183. sz. — y—s. Századok
812—817. 1. — Márki S. Nemzet. 168. sz. — Egyetértés. 170. fz.

869. Váczy János. Bessenyei György és sei. Vasár. Ujs. 25. 6z.

870. Boér S. Ferenczi Zolt. K. Boór Sándor drámái 1793-fr).

Erdélyi Muz. egyl. kiadv. VU. köt. 369—387. 1.

871. Heinrich Gusztáv. Boér Sándor Elfride-je. Phil. Közi. 209—
215. 1.

872. Brassai. Petelei István. Az öreg Brassairól. A Hét. 18. sz.

873. Brassai Sámuel munkássága. Erdélyi Híradó 39. 40. sz.

874. Brassai Sámuel, (képpel.) Vasár. Új*. 18. sz.

875. Petelei István. Az öreg Brácsáiról. Hét. 18. fz.

876. Bródy Zsigmond. Mikszáth K. Vasár. Ujs. 47. sz.

877. Bugát Pál. (1793—1856). (Arczképpel) Vasár. Ujs. 35. sz.

878. Bulla János. Lásd. 733. sz. a.
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879. Comenius. Szilágyi S. Comenius egy ismeretlen munkája.
Tört. Tár. 202. 1.

880. Csató P. Vutkavich Sándor. Csató Pál. Nyugatmagyar. Hír-

adó. 115. sz.

881. Csengery Antal. — Lásd. 683. sz. a.

882. CBiky Gergely. 1. 646—650. ez. a.

883. Csokonai V. Szöcs Géza. Csokonai és Metastasio. Erdélyi

Híradó. 247—250. sz.

884. Csokonai ismeretlen verse. Magy. Szemle. 49. sz.

885. Czakó. Czakó Zsigmond életéhez, (özv. Czakó Jánosné em-
lékirataiból.) Erdélyi Híradó 295. sz.

886. Dalmady. Széchy Károly. Dalmady Gyz. Erd. Muz. egyL
kiadv. VII. köt. 116—133. 195—210. 1. — Lásd. 733. sz. a. is.

887. Deák F. Dr. Váczy János. Deák Ferencz, mint levélíró. Fv.
Lap. 260. sz.

888. Debrenthei T. Fraknói Vilmos. Debrenthei Tamás zágrábi

püspök codexe a párisi nemzeti könyvtárban. Könyvszemle XIV. évf.

24^25. 1. és Magy. Állam 264. sz.

889. Debrenthei Tamás búcsúbeszéde II. Pius pápához. Közli

Majláth Béla. Könyvszemle. XIV. évf. 208—217. 1.

890. Dengi János. Lásd. 733. sz. a.

891. Dessewffy J. Sámuel Aladár, Gróf Dessewffy József ós a
nyelvújítás. Fv. Lap. 101. sz.

892. Dessewffy M. Spinoza dr. Az örök béke magyar apostola*

Emlékezés Dessewffy Marczel grófra. Ország Világ. 9. sz.

893. Dóczi. Alexander Bernát, Dóczi Lajosról. A Hét. 22. sz.

894. — 656. 733. 1006. sz. a. is.

895. Dugonics. Heinrich Gusztáv. Dugonics Toldi-drámája. PhiL
Közi. II. pótkt. 505—525. 1.

896. Endrdi S. Patyi István. Endrdi Sándor költészete. Gyri
Közi. 10. 11. sz.

897. Endrdi Alex. In der Geisterstunde. Ford. Handmann
Adolf. Ung. Rev. 79. 1. — Lásd. 733. sz. a. is.

898. Enyedi Gy. Jakab Elek. Enyedi György élete. Kereszt. Mag-
vet. 131—151.211—244.1.

899. Eötvös Józs. Báró Eötvös József levele Lónyay Gáborhoz
1848. ápr. i>0. Közli Petrovics Elek. Fv. Lap. 198. sz.

900. Beljak B. Pál Eötvös -Gondolatait és Guizot •Mveldés-
történetet. Magy. Szemle. 42—46. sz.

901. Demkó Kálmán dr. Gondolatok br. Eötvös József «gondo-

latt-ai fölött. Szepesi Lapok. 47. sz.

902. Kárffy Titiisz. Báró Eötvös József emlékezete. Fv. Lap.

32. sz.

903. Szász Károly. B. Eötvös József emlékezete az Eötvös egy-

letben. Néptanít, lapja 11. sz.

904. Zur Erinnerung an Báron Joeef Eötvös. •(• 2.Feber. 1871.

(P. Lloyd 32. sz.)

905. — Lásd. 120. 121. 683. 1912. sz. a. is.

906. Erdélyi János. Macska Lajos. Erdélyi János mint kritikua

és philosophus. (Podolini kath. algym. 1889—90. ért, 3—41. 1.)
—

Lásd. 661. sz. a. is.

41*
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907. Faludi. H. L. Faludi vallásos énekei. írod. Szemle (Eger)
4. szám.

908. Fáy. Badics Ferencz. Fáy András életrajza. A m. t. Akadé-
miától Lévay-díjjal jutalmazott pályam. (A m. t. Akadémia könyv-
kiadó-vállalata, uj foly. IV. köt.) Budapest Akadémia 1890. (8-r. VIII.
671. 1.) — Ism. V. J. Századok. 271. 1. — K. Fv. Lap. 297. sz.

909. Badics Ferencz, Fáy András a köztéren és otthon. Vasár.
Ujs. 7. 9. sz.

910. Erdélyi Pál. Fáy András élete és mvei. Budapest Dobrowsky
<5s Franké. 186Ó. (8-r. 351 1.) 2 frt. 50 kr. — Szana T. P. Hirl. 264.
sz. — Jancsó Ben. Fv. Lap. 312. sz. — Vas. Ujs. 38. sz. — Századok.
X füz. — Napló. 245. sz. — P. Hirl. 264. sz.

911. Erdélyi Pál Fáy és Széchenyi. P. Napló. 245. sz.

912. Fazekas. Gercze Sándor levele « Ludas Matyi »-ról. Bud.
Hirl. 129. sz.

913. Gabányi. 673. 674. sz. a.

914. Gáspár Imre. 733. sz. a.

915. Greguss. Kubányi Béla, Greguss Ágost, a meseíró. Magy.
Szemle. 17. 18. sz.

916. Gyöngyösi I. Fülöp A. dr. k murányi Vénus német fel-

dolgozásban. Közmveldés 16. 17. sz. (Ebért Károly. Eine Magya-
renfrau).

917. Gyöngyösi István az Andrássy-nemzetségról. Egyetértés
49. sz.

918. Gyöngyösi István mfordításai. Közli Nagy Sándor. Phil.

Közi. 33—51. 1.

919. Gyulai Pál. Lásd. 684. 685. 733. sz. a.

920. Hemzlmann Imre. Nekr. Akad. Almanach. 1890.359—361. 1.

921. Horváth Á. Garda Samu. Horváth Ádámról. Fv. Lap. 16.

17. sz. és 159. sz.

921a. Garda Samu. Horváth Ádám életrajza. Nagy-Enyed.
1890. (8-r.)

922. Horváth Vilma. Ország Világ. 18. sz.

923. Hunfalvy Pál. Vasár. Ujs. 16. sz. — Lásd. 696. sz. a. is.

924. Huszár Pál. Ifi. Kemény Lajos. Huszár Pál életéhez. Tört.

Tár 197. 1.

925. Ilosvay Péter. Lásd. 845. sz. a.

926a. Inczédi László. 1. 733. sz. a.

926b. Istvánffy. — Lásd 1208. sz. a.

927. Jakab Ödön. — Lásd. 704. 705. 733. sz. a.

928. Jókai. Rothfeld S. dr. Jókai's Hochaeitsreise. Neue Arad.

Zeitg. 274. sz.

929. Jókai Mórról. A Hét. 17. sz. —Lásd 131. 707—709. sz.

a. is.

930. Jósika. Szadk Lujza. A vallásos elem Jósika költészetében.

Kath. Egyház. Szemle 24. sz.

931. Káldi. Fábián János. Mit tenne Káldi a maga szentirásával,

ha most élne. Hittudományi folyóirat. 3. 4. füz.

932. Gr. Káinoki Francisca levelei 1788—92. Erdélyi Híradó.

119. sz.

933. Kecskeméti Ferencz. Látogatás Karács Teréznél. Szabad

Egyház. 19. 20. sz.
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934. Werner A. Vilmos. Goethe és Kármán. Eszthetikai tanul-

mány. Szombathely. 1890. (8-r. 26. 1.)

935. Károli Gáspár. Nóvák Laj. Károli Gáspár volt-e Radics
Gáspár és Radics volt-e Károli ? Protest. Közi. 45. 46. sz.

936. Réthy Pál. Károli Gáspár biblia-fordító nevének helyes

leírásához és kimondásához. Sárosp. Lap. 1. sz.

937

.

S. Szabó József\ Károli Gáspár élet- és jellemrajza. Sárosp.

Lap. 37—39. sz.

938. Szász Geró. Károli Gáspár. Protest. Közi. 38. sz.

939. Szegedi Károly. Károli Gáspár. Téli Újság. XII. évf. 1. sz.

940. Szis Gáspár. Károli Gáspár. Bud. Hirl. 252. sz.

941. Károli Gáspár emlékezete. I. Gönc. Ifj. Kemény. Lajos. II.

Károli Gáspárról.. Fv. Lap. 253. sz.

942. Károli Gáspár. (1529 ? — 1592.) Vasár. Ujs. 38. sz.

943. A háromszázéves magyar biblia. (Károli Gáspár emléke).

Egyetértés. 223. sz.

944. A vizsolyi biblia fordítója. (Emlékezés Károli Gáspárra)
Egyetértés. 253. sz.

945. Pázmány Károli ellen. Sárosp. Lap. 37. sz.

946. Péchvárady Péter Károli mellett. Sárosp. Lap. 37. sz.

947. Pósaházy a Károli fordításáról. Sárosp. Lap. 37. sz.

948. — Lásd. 134. 135. 678. 717. sz. a. is.

949. Katona J. Pór Antal. Bánk-bán Melindája. Erdélyi muz.
egyl. kiadv. VII. köt. 491—507. 1.

950. Kazinczy. Kazinczy Ferencz levelezése. Bir. Kiss Antal.

Phil. Közi. 81 1—829 1. — Bud. Hirl. 267. sz. — Vasár. Ujs. 38. sz. —
Egyetértés. 268. sz.

951. Kazinczy Ferencz levelezése. Akad. Értés. 579—583. 1.

952. Barbarics L. R. Kazinczy Gábor Kazinczy Ferenczról. PhiL
Közi. 391—393. 1.

953. Beöthy Zsolt. Horatius ós Kazinczy. Budapest, Franklin
társ. 1890. (8-r.70 1). 60 kr. — Megjelent a Vasár. Uj. 20. 21. sz. és

Akad. Ért. 6. füz. — Ism. A. Z. Hét. 48. sz. — Lázár B. Fv. Lap.
319. sz. P. Napló. 247. sz.— Németül megjelent Ung. Revue 639—662. L

954. Karács Teréz. Emlékezés Kazinczy Ferenczre. Budap. Ba-
zár, jun. 15. sz.

955. Pethes János. Kazinczy Ferencz mint paödagogus. Isk*

Szemle. 15—19. sz.

956. Váczy János dr. Kazinczy Ferencz s az els magyar színi

eladás. Vasár. Ujs. 46. sz.

957. Váczy János. Kazinczy Ferencz mint epistolograph. (László

féle int. 1889—90. ért. 7—14 1.) — Lásd. 683. sz. a. is.

958. Kemény Zsigm. Lásd 683. 1061. sz. a.

959. Kenézi Csatár. Das Herz. Uebers. Nyitramegy. Lap. 11. sz.

960. Kenézy Csatár. Die Beichte. Uebers. v. Jul. Bruck. Nyitrai

Lap. 3. sz.

961. Kerényi Fr. — Lásd. 1043. sz. a.

962. Kis János. Kis János superintendens emlékezései életébóL

Maga által feljegyezve. 2. kiadás (Olcsó könyvtár. 283. sz). Budapest*
Franklin társ. 1890. (16-r. 702 1.) 1 frt. 20 kr.

963. Marnmk Pál. Kis János. Nemzet. 303. sz.
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964. Kis János diákévei. Sopron. 89. sz.

965. A soproni ev. fiskola Kis János ünnepélye. Evang. Népis-

kola. 12. sz.

966. Kis József. — Lásd. 722. 733. sz. a.

967. Kisfaludy K. A legboldogtalanabb magyar költ. Néhány új

adat Kisfaludy Károly életéhez. Bud. Hirl. 95. sz.

968. Kisfaludy Károly. Mohács. Görögre ford. Kassai Guszt. Phil.

Közi. 641—643. 1.

969. Dr. Vári Rezs. Megjegyzések Kisfaludy K. Mohácsának
görög fordítására. Phil. Közi. 807—810. 1.

970. Kisfaludy Sándor. Darnay Kálmán. Kisfaludy Sándor mint
physiognomus. Magy. Sálon XIII. köt. 634. 1.

971. Dengi János. A Kisfaludy-család. Ism. Werner Ad. Phil.

Közi. 265—267. 1. — Dengi J. válasza, ü. o. 355 -357. — Werner A.
viszonválasza. u. o. 357—360. 1.

972. Dengi János. A «Seneca tragédiája* -ról. Fv. Lap. 138 sz.

973. Dr. Dengi János. Kisfaludy Sándor els drámai kisérlete.

Fv. Lap. 133. sz.

974. Koltai Virgil. Kisfaludy Sándor els drámai kisérlete. Fv.
Lap. 128. sz.

975. Koltai Virgil. A tSeneca tragédiája »-ról. Fv. Lap 135. sz.

976. Lehr Vilmos. Kleist «Seneca»-ja Kisfaludy Sándornál. Phil.

Közi. 489—501. 1.

977. Werner Adolf. Kisfaludy Sándor levélregénye. Phil. Közi.

II. pótköt. 221—274. 1. Különnyomatban is megjelent.

978. Knauz. Dr. Walter Gyula. Knauz Nándor püspök. Magv.
Állam. 186. sz.

979. Komáromi Gs. Gy. ULésy János. dr. Komáromi Csipkés

György bibliája. Könyvszemle. XIV. évf. 138—146. 1.

980. Széli Farkas. Ujabb adalékok Komáromi Csipkés György
bibliájához. Könyvszemle. XV. évf. 136—145. 1.

981. Komócsy. Csorba Palotai Ákos. Komócsy József és költészete.

Zala. 50. sz.

982. Veteranus. Komócsy József. Magy. Sálon. XIV. köt. 235. 1.

983. Komócsy József. Magy. Állam 276. sz.

984. Komócsy József ünnepe. Magy. Szemle 49. sz. — Lásd. 733.

ez. a. is.

985. Koróda Pál. — Lásd. 733. sz. a.

986. Kozma A. — 733. sz. a.

987. Kölcsey. Kölcsey Ferencz levele Vörös Antalhoz. Cseke,

1838. márcz. 25. Közli Dr. Váczy János. Vasár. Ujs. 32. sz.

988. Ábrányiné Katona Klementin. Kölcsey Ferencz emlékezete.

P. Napló 217. sz.

989. Bodnár Zsigmond, Kölcsey Ferencz. 1790—1838. A Hét 32.

szám.
990. Gyulai Pál. Emlékbeszéd Kölcsey Ferencz születésének szá-

zados évfordulóján. Akad. Értés. 507—516. L — Fv. Lap. 219. sz. —
Nemzet. 218. sz.

991. Kaposi József. Kölcsey Ferencz. Magy. Szemle. 31. sz.

992. Kelemen Béla. Az els magyar dramaturg. P. Napló 216. sz.

993. Nagy László. Kölcsey Ferencz. Magy. Sálon. XIII. kt.
612—623. 1.
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994. Váczy János. Kölcsey Ferencz. 1790—1838. Vasár. Ujs.

32. szám.
995. Dr. Váczy János. Kölcsey emléke. Vasár. Ujs. 33. sz.

996. Kölcsey. Tanulmány. Irta Katinka. Nagyváradi Hirl. 41—
43. szám.

997. Kölcsey emlékezete. Ország Világ. 33. sz.

998. Kölcsey százados ünnepe. (1790—1838.) Egyetértés. 217.

sz. — Föv. Lap. 218. sz.

999. Kriza J. — Lásd 683. sz. a.

1000. Kutby L. — Lásd. 1061. sz. a.

1001. Lauka G. — Lásd 733. 737. sz. a.

1002. Lévay. J. Halmy Gyula. Lévay József. Fv. Lap. 279. sz.

1003. Lévay József. (Arczképpel.) Vasár. Ujs. 42. sz.

1004. Lonkay. Janovics Károly. Lonkay Antal. István bácsi nap-

tára. 1890.65—71.1.
1005. Madách. Elmélkedés Madáchnak tAz Ember Tragédiáját-

ról. Irta egy n. Szilágy-Somlyó. 44—46. sz.

1006. K—i. Madách és Dóczi. Magy. Szemle. 45. sz.

1007. Palágyi Menyhért. Madách Imre neje. A Hót. 39—40. sz.

1008. Madách Imre. (Arczképpel.) Vasár. Ujs. 44. 6z.

1009. Makári. Czapáry László. Makári György egri író. (1798

—

1857.) E*ri fógymn. 1889—90. ért. 3—42. 1.

1010. Maximilianus Transsylvanus életéhez. Kropf Lajos. Száza-

dok. 661.1.

1011. Justh Zsigmond. Báró Medoyánszky Lászlóról. A Hét.

26. szám.
1012. Szilágyi Sándor. Medgyesi Pál életéhez. Protest. Szemle.

146—154.1.
1013. Mikes. Harmath Lujza. Mikes és az örmény házasság ke-

leten. Arménia. 4. sz.

1014. A hívek híve. (Mikes Kelemen emlékezete.) Egyetértés.

226. sz.

1015. Kaposi József. Mikes Kelemen. (1690—1762.) Magyar
Szemle. 33. sz.

1016. E. Mikes Kelemen. Budap. Hirl. 226. sz.

1017. Mikszáth. K. Tarczali Dezs. Mikszáth Kálmán és munkái.
Nyírvidék. 45—48 sz. — Lásd 750. 751. sz. a. is.

1018. Molnár (Szenczi) P. Thúry E. Szemelvények Szenczi Mol-
nár Péter levelezési albumából. Prot. egyh. isk. lap. 32. 33. sz.

1019. Murai Károly. Alföld. 259. 286. sz. — Kecskemét. 47. sz.

(A Hét után.) — Lá6d 754. sz. a. is.

1020. Ney. Gellért Jen. Ney Ferencz emlékezete. (Budapesti IV.
ker. freál 1889—90. ért. 3—30. L)

1021. Ney Ferencz (1814—1889, arczképpel.) István b. naptár.
53—56. 1. — Akad. Almanach 1890. 374—376 1.

1022. Orczy L. Kassai Lajos. Báró Orczy Lrincz emlékezete.

Ism. Kelemen Béla. Phil. Közi. 855. 1.

1023. Pákh A. — L4sd 683. sz. a.

1024. Palágyi Lajos újabb költeményei. Rövid. ism. P. Napló.
284. sz. — Lásd 733. sz. a. is.

1025. Paur Iván. (Nekr.) Akad. Almanach 1890. 3G3—365. 1.
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1026. Péczeli. Takács Sándor. Még néhány szó Péczelirl. Phil^
Közi. 106—108. 1.

1027. IWxírt. Horváth Cyritt. Pelbárt és codexeink. (Kivonat.)
Akad. Ért. 426—428. 1.

1028. Pesty Frigyes, üng. Rev. 170—172. 1.

1029. Petfi. Petfi költeményei olcsó kiadás. 1890. Röv. ism.
Vasár. Ujs. 48. sz. — P. Napló. 132. sz. — Nemzet. 133. sz.

1030. Petfi ismeretlen költeményei 1848-ból. Közli Ferenczi Zol-
tán. Bud. Szemle. 61. köt. 498—511. 1. — Pester Lloyd. 60. sz.

1031. Petfi S. Spisy Básnické. Z mad'arského jazyka prelozil K.
Hrdlicka. I. fnz. B.-Csaba 1890. — 25 kr.

1032. Baráth Fer. Petfi újonnan fölfedezett verseirl. Phil. Közi.
512—514.1.

1033. Csemátoni (hjxda. Kertbeny följegyzósei Petfirl. Petfi

-

Múz. 9—38. 1.

1034. Csemátoni Gy. Czélzások és vonatkozások Petfire az 50-es
évek lapjaiban. U. o. 59. 125—128. 163—168. 227—236. 295—302.
343—348. 1.

1035. Csemátoni Gy. Költemények Petfi Sándorhoz. 1. Székely

József. Petfi. U. o. 39. 1. 2. Lanka G. P. Sándor sírján. U. o. 39. 1. —
3. Madách I. Petfihez. U. o. 207. 1.

1036. Cs. Gy. Petfi halála. (Pataki M. czikke. P. Napló. 1851.
245. 246. sz.) Petófi-Múz. 89—94. 1.

1037. Csemátoni Gy. Petfi Sándor költeményei külföldön. (Pa-
taki M. P. Napló. U. o.) Petfi-Muz. 93—102. 1.

1038. Csemátoni Gy. Egy irodalmi vita Petfi felett az 50-es évek
elején. U. o. 103—114.

1039. Csemátoni Gy. Petfi ós Arany viszonyához. U. o. 139

—

144. lap.

1040. Csemátoni Gy. Franczia ismertetés Petfirl 1851-ben. U. o.

153—158.1.
1041. Csemátoni Gy. Egy Petfi-plágium. U. o. 205—208. 1.

1042. Csemátoni Gy. A « Hölgyfutár— mint a Petfieskedk lapja
ellen.. U. o. 211.1.

1043. Csemátoni Gy. Petfi és Kerényi Frigyes, ü. o. 217—220. 1.

1044. Cs. Gy. Petfi-majmolók és tájköltk. U. o. 223—226.
10i5. CsernáUmi Gyida. Petfi és az 50-es évek költi. U. o. 275

—

280. lap.

1046. Cs. Gy. A Petfi-irodalomhoz. U. o. 305—308. 1.

1017. Csemátoni Gy. Petfi költészete. U. o. 309—320. 1.

1048. Csemátoni Gy. Petfi a pahrendorfi táborban. U. o. 341—
344. lap.

1049. Druxja József. Petfi költészete a népoktatás szolgálatában.

Nevelés. 8. sz.

1050. Egressy Gábor levelei Petfihez. 1. Pest. 1846. szept. 2.

2. Pest. 1847. aug. 7. — 3. Pest. 1847. szept. 14. — 4. Szeged. 1848.
decz. 6. (Petfi-Muz. 41—50. 1.)

1051. Ferenczi Zoltán. Petfi két ismeretlen költeménye 18i7-bl.
Fv. Lap. 23. sz.

1052. Ferenczy Zolt. Petfi tanuló évei Aszódon és Selmeczen. Er-
délyi múz.-egyl. kiadv. VII. köt. 449—482. 1.
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1053. Ferenczi Zoltán. Petfi egyik ifjúkori szerelme. (1839.) Pe-

tófi-Muz. 1—8. 1. Adalék. U. o. 101—104.
1054. Ferenczi Z. Petfi költeménye 1841 deczember havából.

Lenke sírján. Petfi-Muz. 37. 1.

1055. Ferenczi Z. A Petfitl tervezett írói szövetkezet 1847 ben.

U. o. 49—58. 117—126. 143—154.
1056. Ferenczi Z. Travestia Petfinek « Jókai Mórhoz • ez. költe-

ményére. U. o. 61. 1.

1057. Ferenczi Z. Petfi ismeretlen költeményei 1847—1848-bl.
U. o. 65—90. 1.

1058. Ferenczi Z. Vonatkozások Petfire 67—72. U. o. 63.255.
377—384. 1.

1059. Ferenczi Z. Petfi költeményeinek sorrendje 1847—49-ból.

U. o. 129—140.219—224.
1060. Ferenczi Z. Petfi-reliquiák. ü. o. 159—162.
1061. Ferenczi Z. Levelek Petfihez. l.Kuthy Lajos levele Po-

zsony. 1848 márcz. 16. — 2. Kemény Zsigmond levele Petfihez. U. o.

169—174.
1062. Ferenczi Z. Petfi okmánya érdemjelérl. — U. o. 166

—

1 70. lap.

1063. Ferenczi Z. Egykorú megjegyzések Petfi mveirl 1 848-

ban. ü. o. 173—180. 319—320. 365—370. 1.

1064. Ferenczi Z. A kortársak bírálatai Petfi mveirl. U. o.

179—190. 235—254. 301—306. 371—376. 1.

1065. Ferenczi Z. Az ellenzéki kör estélye. U. o. 189—192. 1.

1066. Ferenczi Z. Levél Dézsrl. (Életképek 1846. II. 21. sz. nov.

21.)U. o. 191.1.

1067. Ferenczi Z. Petfi a márezmsi napokban. U. o. 193—206.
257—272. 321—338. 1.

1068. Ferenczi Zolt. K. J. kisasszony emlékkönyvébe. U. o. 207

—

210. lap.

1069. Ferenczi Z. Bernát Gáspár levelei Petfihez. U. o. 211—
218. lap.

1070. Ferenczi Z. Petfi egy ismeretlen költeményérl. (Elbú-
vok ) ü. o. 228. 1.

1071. Ferenczi Z. Adatok Petfi követjelöltségéhez 1848-ban. U. o.

279—296. 369—372. 1.

1072. F. Z. Petfi. U. o. 295. 1.

1073. Petfi-Legenda. Közli F. Z. U. o. 337—340. 1.

1074. Ferenczi Z. Bibliographica. ü. o. 349—358. 1.

1075. F. Z. Adalék a fPasquillok Petfirl • ez. czikkünkhöz. U. o.

361—366. 1.

1076. Ferenczi Z. Adatok Petfi mveinek megjelenéséhez. (X.

közi.) U. o. 375. 1.

1077. Fischer Sándor. Petfi élete és mfivei. Elezóval ellátta

Jókai Mór. Németbl fordította Tolnai Lajos. Budapest, Grill Károly,

1890. (8 r. IX. 639. 1.) 5 frt. — Ism. Kovács Gáb. Pbil. Közi. 245—
255 1. — Szülik Józs. Magy. Szemle 2. sz. — A. Z. Hét. mutatvány-
szám.

1078. Gáspár Imre. Petfi ideálja. (Selmeczi emlék). Délmagyar.
Közi. 29. sz.
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1079. Háhn Adolf. A Petfi-cultus Erdélyben. Phil. Közi. 215—
230. lap.

1080. Heinrich Gusztáv. Petfi költeményeinek új szövegkiadása.
U. u. 502—506. 1.

1081. Havas Adolf. Az új Petfi-kiadás ügyében. Fv. Lap.
146. sz.

1082. Imreh Sándor. Petfi 8ándor sírja. Erd. Hiradó. 72. sz.

1083. Imreh Sándor. A megsértett Petfi. U. o. 144. sz.

1084. Imreh Sándor. Petfi Sándor sírhelyérl, ü. u. 119. sz.

265. sz.

1085. Jékey Aladár. A Petfi •rült i-jéri. Fv. Lap. 66. sz. ée
77, szám.

1086. Kerekes Sámuel. Töredékek Petfi életébl. Marosvidék. 18.

19. 23. sz.

1087. Kulcsár Endre. A Petfi •rültjérl. (Mértékes vers-e?)
Fv. Lap. 61. 72. sz.

1088. Lanka Gusztáv. Petfi 8ándor Nagybányán és a zelestyei

hutában. Nemzet. 133. sz.

1089. Lendvai Miklós. Petfi és Bem. Délmagyar. Közi 297. sz.

1090. Nagy szellemek véleménye Petfirl. P. Hirl. 34. sz.

1091. Szana T. Petfi és a Petfianusok. P. Hirlap. 143. sz.

1092. Szana Tamás. Petfi és az olaszok. P. Napló. 95. sz.

1093. Szinnyei Jozs. Bankos Károly, Petfi barátja. Petfi-Muz.
271—276.1.

1094. Zovdnyi Jen. Petfi hollandul. (Honigh C. Mijne lente.)

U. o. 113—118.1.
1095. Költemény Petfirl. 19. Szalk-Sz.-Mártonban. Közli Szél

Farkas. U. o. 357—362. 1.

1096. Petfi mint képviseljelölt. Bud. Hirl. 247. 250. sz.

1097. Petfinek ismeretlen levele követválasztása ügyében. Közli
Baróti Lajos. Vasár. Ujs. 27. sz.

1098. Petfi rnagygyá kinevez oklevele. Petfi-Muz. 39. 1. —
Lásd 83. sz. a. is.

1099. Petfiné. Petfiné levele Egressinéhez. Kolozsvár. 1849.

okt. 14. Vas. Ujs. 52. sz.

1100. Endrödi Sándor. Petfiné Szendrey Júlia. Nemzet. 333. sz.

1101. Lanka Gusztáv. Petfiné utolsó napjai. Nemzet. 348. sz.

1 102. Szana Tamás. Petfiné Szendrey Juha. Magy. Sálon. XII.
köt. 603-624. 1. XIII. köt. 165—184.

1103. Poóts A. Mitrovics Gyula ifj. Cseukeszfái Poóts András
élete. Prot. Szemle. 505—522. 1.

1104. Pósa L. — Lásd 733. 770. sz. a.

1105. Rajnis. Ágh Norbert. Kszegi Rajnis József. Budapest, 1890.

(8 r. 252. 1.)

1 106. Révai. Erdélyi Pál dr. Révai Miklós kéziratai a n. múzeum
könyvtárában. Könyvszemle. XIV. óvf. 115—137. 1.

1107. Reviczky. Palágyi Menyhért. Emlékbeszéd Reviczky Gyula
fölött. P. Hirl. 7. 8. sz. — Erdélyi Hiradó. 6. sz.

1 108. Szidik József. Pán halála. Magy. Állam. 80. sz. — Lásd 782.

fz. a. is.

1 109. Lauka Gusztáv. Riskó Ignáczról. Fv. Lap. 299. sz.
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1)10. Rómer PL Szentkláray Jen dr. Emlékezés Rómer Flórisra.

Magy. Állam. 96. sz. — Pozsonymegyei Közi. 35. sz.

1111. Rómer Flóris. (Nekr.) Akad. Almanach 1890. 365—367. 1.

1112. Rómer Flóris és Ábel Jen emlékezete. Könyvszemle. XIV.
<frf. 321-339.1.

1113. Rónay Jáczint. (Nekr.) Akad. Almanach 1890. 371—373. 1.

1114. Rudnyánszky Gyula. — Lásd 733. sz. a.

1115. Sambucus. Hoche, Johann Sambucus. Alig. Deutsche Bio-

graphie. 30. Bd.
1116. Sárosy Gy. Csécsi Imre. Sárosy Gyula ós az aradi reform,

egyház. Téli Ujs. XI. évf. 8. sz.

1117. Naményi Laj. Sárosy Gyuláról. Délmagyar. Közi. 127. sz.

1118. Vadnay Károly. Emlékezés Sárosy Gyulára. Kisfaludy-

társ. óvlapjai. 23. köt. 203—215. 1.

1119. Sárosy Gyula emlékezete. Vasár. Ujs. 23. sz.

1 120. Sibolthi D. Ihury Etek. Sibolthi Demeter élete és munkái.
Prot. Szeme. 744—754. 1.

1121. Simái Kr. CsajMr Benedek. Nefelejts szálak Simái Kristóf

emlékére. Magy. Állam. 246—249. 253. 257. 270. 287. sz.

1122. Háhn Adolf. A « Fösvény* els magyar átdolgozása. Phil.

Közi. 783—793. (Simái Kristóf Zsugorija.)

1123. Kapás Aurél. Néhány szó Simái • Mesterséges Ravaszság»
czím vígjátékáról S.-A.-Ujhelyi kath. gym. 1889—90. ért. 3—18 1. és

Szépirod. Kert. 40—42. sz. — ÍBm. Háhn Ad. Phil. Közi. 849. 1. — F.
Századok. 272. 1.

1124. Lázár Béla. Simái Kristófról. Orsz.-Vii. 43. sz.

1125. Weszély Ödön. Simái Kristóf. Fv. Lap. 294. sz. — Lásd
790. sz. a.

1126. Somogyi K. Ferenczy György. Somogyi Csizmazia Károly
élete. (Arczképpel.) István bácsi napt. 1890. 60—64. 1.

1127. Somogyi Károly. Pécsi Hirl. 21. sz.

1128. Szabó Dáv. Néqyesy László. Baróti Szabó Dávid leszárma-

zása. Phil. Közi. 803—807. 1.

1129. Szabó Endre. — Lásd 733. sz. a.

1130. Szabó I. Csaplár Benedek. Szabó István. Kathol. egyház.

Közi. 22. sz. melléki.

1131. Somlyói. Egy jubiláris költ zsengéi. Kath. Szemle. 132. 1.

1132. Vámes Kár. A magyar hellenista Nestor, Szabó István szü

letésének 90-ik évfordulója. Magy. Állam. 152. sz.

1133. Szabó István 50-éves akad. jubileuma. Századok. 180., 1.

1134. Szabó István örömnapjai és hálanyilatkozata. Magy. Állam.
34. sz. — Lásd 795. sz. a. is.

1135. Szabó K. Márki Sándor. Szabó Károly. P. Napló. 242. sz.

1136. Sjnnóza. Emlékezés Szabó Károlyra. Bud. Hirl. 246. sz.

1137. Szabó Károly. (1824-1890.) Orsz.-Vil. 37. sz.— Századok.

677. 1. — Vas. Ujs. 36. sz.

1138. Szalay Fruzina. A Hét. 32. sz.

1139. Szana Tamás. A Hét. 52. sz.

1140. Szarvas Gábor. Bud. Hirl. 176. sz.— Lásd 761. 1246. 1247.

sz. a. is.

1141. Szász Károly. Lásd 802. sz. a.
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1 142. Széchenyi I. Gr. Széchenyi István külföldi úti rajzai és föl-

jegyzései. Naplói nyomán összeállította Zichy Antal. (Gr. Sz. I. munkái-
V. köt.) Budapest. Akadémia 1890. (8-r. 440 1.) 4 frt.

1143. Gr. Széchenyi István levelei. Összegyjtötte Majláth Béla.
Ism. Acsády I. P. Napló. 247. sz. Ung. Rev. 210—222. 1.

1144. Gróf Széchenyi István levele Lónyay Gáborhoz. Pest, 1845.
sept. 6. Közli Petrovics Elek. Fv. Lap. 198. sz.

1145. Gróf Széchenyi István kéziratai. Akad. Ért. 43—46. 1.

1 146. Die Mannscripte des Grafen Stefan Széchenyi. Ung. Rev.
269—272. 1.

1147. Griinwald Béla. Az új Magyarország. Gróf Széchenyi Ist-

ván. Budapest, Franklin-társ. 1890. (8 r. IV. 529 1.) 4 frt. — Bir. X.
Budap. Szemle. 62. köt. 290—309. 1. — X. Y. Magy. Sión. 392—
398. 1. — lem. Vezérczikkben Bud. Hirl. 53. sz. R. Fóv. Lap. 54. bz.

M. K. Amerigo. U. o. 66. 6z. — Zsoldos Ben. Sárosp. Lap. 21. sz. —
Nemz. 57. sz. — P. Napló. 63. 64. sz. — Dr. Winckler. Kath. Szemle.
457. 1. — Orsz.-Világ. 11. sz. — Vadnay Andor. Hét. 9. sz. — X. y. z.

Húsvétkor Széchényirl. P. Napló. 95. sz. — M. S. Brassó. 39. sz. —
Veigelsberg. P. Lloyd. 64. sz.

1 148. Keményfy Dániel. Néhány vonás Széchenyi István barátsá-
ságáról. Magy. Állam. 223—226. sz.

1149. Dr. Salgó Jakab. Politikai psychiatria. Bud. Szemle. 62.
köt. 152—160. 1. Bir. Grünwald B. Széchenyi Istvánról szóló munká-
ját. — Grünwald B. felelete. U. o. 317. 1. — Salgó J. viszonválasza, u. o.
319. lap.

1150. V. S. Gróf Széchenyi István a lipcsei csatában. Vasáru.
Ujs. 12. sz.

1151. Zichy Antal. Psychiatria és politika. (Értekezések a nyelv-
és széptudományok körébl. XV. köt. 5. sz.) Budapest, Akadémia, 1890.
(8-r. 1 1 1.) 10 kr.

1152. Zichy Antal. Gróf Széchenyi István külföldi utazásairól.

Kisf.-Társ. Évi. XXIV. évf. 172—184. 1.

1153. Zichy Antal. Gróf Széchenyi István külföldi utazásairól.

Bud. Szemle. 62. köt. 321—335. 1. — Németül Ung. Revue. 456—467.
lap. — P. Lloyd. 40. sz.

1 154. Széchenyi. — L. 911. sz. a. is.

1 155. Szegedi Kis I. Szöllösy Antal. Szegedi Kis István Tolnáról
megy Temesvárra. Prot. egyh. és isk. lap. 49. sz. Thuri E; felelete. U. o.

51. szám.
1 1 56. Szemere B. B. D. Szemere Bertalan mint a nevelésügy

igazkebl barátja. Máramarosi Tanügy V. évfoly. 10. sz.

1157. Szemere Bertalan levele Lónyay Gáborhoz. Pest. 184*8.

ápr. 16. Közli Petrovics Elek. Fv. Lap. 199. sz.

1158. Szemere P. Szemerei Szemére Pál munkái. Születése szá-

zados emlékünnepének alkalmából közrebocsátja a Kisfaludy-Társaság.

Szerkeszti Szvorényi József. I—III. köt. Budapest Franklin-társ. 1890,
(8-r. 294. 325. 349 1.) 6 frt. — Ism. Szász Kár. Kisfaludy-Társ. Évlap.
23. köt. 41—43. 1. — Erdélyi Pál. Fóv. Lap. 317. sz.

1159. Szigligeti. Szigligeti Ede. Nagyváradi Hirl. 47. sz.

1 160. Sziglif/eti. Valéria. Tragédia 5 felv. Nemzet. 67. sz. — Fv.
Lap. 67. sz.
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1161. Vali Béla. Szigligeti, Valéria. Szomorújáték. P. Napló.
<í6. szám.

1162. Vali Béla. Szigligeti els szerelme. Nemz. 66. sz.

1163. Sznyi B. Szeremlei Samu. Sznyi Benjámin, etc. I6m.
B. P. Prot. egyh. ós isk. lap. 30. 31. sz. — Kis Ern. Dunántúli prot.

lap. 29. 30. sz.

1164. Szülik J.Babik József. Szülik József emlékezete. (1841—
1890.) Magy. Állam. 128. 129. sz.

1165. Dömötör Púi. Szülik József. Magy. Szemle. 29—32. sz. és

Bácska. 46—49. sz.

1166. Gyürky Ödön. Szülik József. Kath. egyház. Közi. 13. sz.

melléki.

1167. Szülik József. Magy. Állam. 126. sz.

1168. Takáts (Péteri.) lakáts Sándor. Péteri Takáts József.

(Budapesti IV. kegy.-r. gymn. 1889—90. ért. 1—165. 1.) Különnyomat-
ban is megjelent. Isin. Bud. Hirl. 189. sz. — Kath. egyh. Közi. 13. sz.

melléki. — Egyetértés. 205. sz.

1169. Gróf Teleki József. Máramar. Lap. 49. sz.

1170. Jakab Elek. Gróf Teleki Lászlóné, Rádai Esther. Magy.
Sálon. Xm. köt. 623—632. 1.

1171. Temérdek (Jeszenszky Danó.) — L. 733. sz. a.

1172. Tinódy kassai háza. Orsz. Vil. 14. sz.

1173. Tompa M. Kovács Zsigmond. Tompa Mihály Majomi Jó-

zsefnél. Gömör-Kiehont. 53. sz.

1174. Lévay József. Tompa Mihályról. Budap. Szemle. 61. kötet.

1—27. 1.

1175. Ifj. Mitrovics Gyula. Adatok Tompa diákkorához. Sárosp.

Lap. 32—34. sz.

1176. Váczy János dr. Tompa ismeretlen mve. Magy. Sálon.

XIV. köt. 30—32. 1.

1177. Toldy Ferencz. — Lásd 683. sz. a.

1178. Torkos László. — Lásd 733. sz. a.

1179. Tóth E. Kárpáti Károly dr. Töredék Tóth Ede naplójából.

Gyri Közi. 137. sz.

1180. Tóth K. Boros G. Tóth Kálmán els szerelme. Brassó.

1. 2. sz.

1181. Ozoray Árpád. Tóth Kálmán és az öreg Buosánszky. Tas-

nád. 21. sz.

1182. Trefort Á. — Lásd 1912. sz. a.

1183. Urváry L. Acsády Ignácz. Urváry Lajosról. P. Napló. 127.

1184. RelXe Iván. Urváry Lajos. Nemzet. 127. sz.

1185. Urváry Lajos. Arczképpel. Vasár. Ujs. 19. sz. — Fv. Lap.

127. sz.

1186. Vajda János. — Lásd 733. sz. a.

1187. Valter. Békési Emil. Valter, Sz. Gellért életírója. Kathol.

-egyh. Közi. 1. sz. melléklap.

1 188. Váradi A. Berényi Ríl. Váradi Antal. Sopron. 84. sz.

1189. Kenedi Géza. Váradi Antalról. A Hét. 4. sz.

1190. — Lásd 733. 825-827. sz. a.

1191. Várdai G. Törökéry Kálmán. Várdai Gáspár. Prot. egyh.

•és isk. lap. 37. sz.
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1 1 92. Virág Benedek. An den König. Ford. Handmann A. Ung_
Rev. 335. 1.

1193. VÍ8Í emlékezete. HeLtai Ferencz-tl. Nemz. 47. sz.

1194. Vörösmarty. Vörösmarty M. Csáki. Uebers. v. G. Heinrictu
Ung. Rev. 144—147. 1.

1195. Gyulai Pál. Vörösmarty életrajza. 3. javított kiadás. Buda-
pest, Franklin társ. 1890. (8-r. 308 1.) 1 frt. 50 kr.

1196. Pintér Kálmán. Egy eposi hs halálfélelme. Kath. Egyház.
Szemle. 8. sz. melléki.

1197. Schwartzer Ottó. tCsák». Vörösmarty Mihály téboly-alakja.
Budapest, Hornyánszky V. 1890. (16-r. 70 1.) 1 frt. — Ism. Ung. Rev.
146—155.1.

1198. Zlinszky Aladár dr. tSzondi két apródjai az iskolában.
(Zombori áll. fgym. 1889—1890. ért. 3—32.1.) Különnyomatban is

megjelent.

1199. Wohl. A Wohl nvérek (két arczképpel.) Athenaeum napt.
1890. 40-43. 1.

1200. — Lásd 836. sz. a. is.

1201. Zichy G. Zichy Géza gr. Der Nábob. Eine Parabel. Ford.
Handmann A. Ung. Rev. 267. 1.

1 202. I. B. Gráf Géza Zichy. Pressb. Ztg. 329. sz.

1203. Ifj. Vutkovich S. Gróf Zichy Géza. Nyugatmagyar. Hiradó^
138. 139. sz.

1204. — Lásd. 733. sz. a. is.

1205. Zrínyi M. Zrinyi ismeretlen munkája, közli Kanyaró Fe-
rencz. Tört.-Tár. 1—24. 261—306. 1. Külön is megjelent. Kolozsvár,
(8-r. 72 1.) 60 kr. Ism. d. Budap. Szemle. 63. köt. 31 1—315. 1. — Egyet-
értés. 253. sz.

1206. Zrinyi Miklós két ismeretlen levele II. Rákóczy Györgyhöz.
Közli Szilágyi Sánd. Tört. Tár. 204—207. 1.

1207. Bodnár Zsigm. A Zrinyiász. Magy. Sálon. XIV. köt. 282—
293. lap.

1208. Greksa Kázmér. A Zrinyiász és viszonya Tasso-, Vergilius-
Homeros- és Istvánffyhoz. (Székesfehérvári fögymn. 1889—90. értés
3—158.1.)

1209. Kis Ferencz. A Zrinyiász, mint keresztyén móposz. Deb-
recz. protest. lap. 14—16. 18. 19. 21—24. sz.

4- Magyar nyelvészet.

1210. Albert János. Labiális illeszkedés. Nyelvr. 221. 1.

121 1. Alexics György. Török elemek a magyar és oláh nyelvben.

U. 0.407-411.1.
1212. Babik József. A hittudomány magyar nyelve. (Egyház,

szentegyház, anyaszentegyház.) Hittudományi folyóirat. II. füz. — Ke-

reszt, keresztény, katholikus.) U. o. 3. 4. füz.

1213. Babik József. Konkolyirtás a nyelvészet terén. U. o. 3.

4. füzet.

1214. Balassa József. Hangsúly a magvar nyelvben. Nyelvt. Közi.

XXI. köt. 400-434. 1.
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1215. Balassa József. Az ténekl hangsúly*. Nyelvr. 70—73. és
176. lap.

1216. Balassa József. A székelyek nyelve. Ethnographia. 309

—

313. lap.

1217. Balassa József Kalotaszeg nyelvjárása* Kalotaszeg. 1. sz.

1218. Ballagi Mór. Szókészletünk ortholog szabályozása és az
iskola. Budap. Saemle. 61. köt 337—362. 1. — Akad. Ért. 62—64. Jap.

(Kivonat.)

1219. Ballagi Mór. Új teljes magyar és német szótár. II. kötet.

Magyar-német rész. 6. kiadás. Budapest, Franklin-társ. 1890. (8-r. IX.
1089 1.) 7 frt.

1220. Balogh Péter. Fnévi igenév mint állítmány. Nyelvr. 109—
112. lap.

1221. Balogh Péter. A mondat definíciója. U. o. 289—298 1.

1222. Barbarics Róbert. Valami a vegyülékmondatokról. U. o.

308—311.1.
1223. A birtokos jelz és birtokviszony. P. Evang. Népiskola.

10. szám.
1224. Bodó Á. A Nyelvr ée Ballagi. Közmveldés. 24. sz.

1225. Brassói Sámuel. Helyreigazítás. Nyelvr. 447—451. Balogh
P. ozikkének némely állítását igazítja helyre a mondat értelmezését ille-

tleg. Balogh P. válasza. U. o. 543. 1.

1226. Csontos József. A vizsolyi biblia nyelve. Károli-Emlékkönyv
79—181.1.

1227. Czucza János. Kalotaszegi nyelvjárás. Kalotaszeg. 14. pz.

1228. Danninger József. Mit mívelnek nyelvtaníróink ? Pozsony,
1890. (8-r. 33. 1.)

1229. Földes János. A hunnok és a hunn személynevek. Ethno-
graphia. 183—187. 1.

1230. Földes János. A székely névrl. Arad. 1890. (14 1.)

1231. Hunfalvy Pál. Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlékek.

(Értekezések a nyelv- és széptudományok körébl. XV. kötet. 4. sz.)

Budapest, Akadémia. 1890. (18 1.) 15 kr.

1232. Hunfalvy Pál. A hunn tulajdonnevek magyarázata. Ethno-
graphia. 245—247.1.

1233. Jánosi Gábor. A határozott igeragozásról. Nyelvr. 360

—

364. lap.

1234. Joannovics György. Nyelvtisztítás. (Az orthologia védel-

mére.) Fv. Lap. 352. sz.

1235. Kardos Albert és Bacher Vilmos. Bibliai nevek magyarsága.
Magy. Zsidó Szemle. 351—355. 1.

1236. Kicska Emil. Hangsúly és szórend. 6—18. 153—158. 203—
209. 390—395. 433—440. 1.

1237. Kiss János. dr. Lénytani mszók. Bölcsei, folyóirat. 161—
165. 337—342. 509—516.

1238. Kiss János. A hittudomány magyar nyelve. Hittud. Folyó-

irat 232—235. 1.

1239. Kluch János. Ismeretlen magyar nyelvemlék 1474-bl a
bécsi udvari könyvtárban. Könyvszemle. XIV. évf. 1—23. 1.

1240. Kulcsár Endre. A magyar nyelv képes beszéde. Nyelvr.
250—259. 299—307. 344—351. 396-400. 441—447. 491—496. 1.
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1241. A magyar nyelv s az akadémia. Magy. Állam. 127. ez.

1242. A régi magyar nyelvrl. Orosházi Közi. 21—22. sz.

1243. Majoros József. Az írásjelek használata. (Veszprémi kath.
fógymn. 1889—90. ért. 3—39. 1.)

1244. Munkácsi Bernát dr. A •magyar • név eredete. Ethnogra-
phia. 285—291. 1.

1245. Nagy Géza. Ethnologia és nyelvészet. Válasz Munkácsi B.-

nak és Balassa Józs.-nek. U. o. 372—380. 419—442. 1.

1246. Négyesy László. A • Magyar Nyelvr.* Nyelvr-Emlék. 18

—

29. lap.

1247. A iMagyar Nyelvr* Akad. Ért. 78—85. 1.

1248. A nagybecskereki k. fgymn.-ban 1889—90. tavévben iskol.

használatra elfogadott nyelvtani és mennyiségtani megnevezések. (Nagy-
becskereki fgymn. 1889—90. ért. 3—53 1.)

1249. A magyar nyelvtörténeti szótár. Akad. Értés. 86—93. 1.

1250. A nyelvtudományi bizottság és a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek. U. o. 12—23. 1.

1251. Nyelvtudományi Közlemények XXI. kötete. Ism. Budenz
József. U. o. 220—222. 1.

1252. IMI Antal. A Döbrentei codex nyelvi sajátságai Ism. Lehr
Vilmos. PhiJ. Közi. 837—846. 1.

1253. Parcsetich Vincze. Harcz az ikes igékért. (Újvidéki kath.

magy. fógymn. 1889—90. ért. 3—31. 1.)

1254. Iicthy László dr. A székelyek és a magyar honfoglalás. Eth-
nographia. 24—37. 1.

1255. Sátái Bartha D. J. Egri nyelvsajátságok. Nyelvr. 169—
173. 231—218. 265—271. 313—317. 1.

1256. Sebestyén Károly. Kombináló szóalkotás és mondatfzée.
U. 0.498—501. 1.

\%b7. Simonyi Zsigmond. A magyar nyelv. Ism. Balassa József.

Phil. Közi. 323—328. 1. — Századok. 182. 1.— R.L. Ethographia. 205—
208. lap.

1258. Simányi Zsigmond. A magyar határozók. A m. tud. Akadé-
miától Lukáts Krisztina-féle jutalommal kitüntetett pályamunka. I. köt.

2. fele. Budapest, Akadémia 1890. (8-r. 277—456 1.) 1 frt 60 kr. — Ism.

Veress Ign. Phil. Közi. 538—547. 1. — Akad. Értés. 577—579. 1.

1 259. Simonyi Zsigmond. Kombináló szóalkotás. (Értekezések a

nyelv- ós széptudományok körébl. XV. köt. 3. sz.) Budapest, Akadé-
mia, 1890. (8-r. 43 1.) 40 kr. — Kivonat. Ism. Akad. Értés. 503—505. 1.

1260. Simonyi Zsigmond. A fnévi igenévrl. Nyelvr. 241—250.

lap. — Akad. Ért 376 1. (Kivonat.)

1261. Simonyi Zsigm. A tárgyas és tárgyatlan ragozás neve.

Nyelvr. 368. 1.

1262. Simonyi Zs. A szenved igék. U. o. 451—455. 1.

1263. Simonyi Zsigmond. Egy kis nyelvészkedés. A Hét. 11.

12. szám.
1264. Simonyi Zsigmond. A szenved ige s az ^indokolás*. Jogi

Szemle. III. köt. 365—371. 1.

1265. Simonyi Zs. A magyar nyelvtörténeti szótár. Nyelvr-Emlék.
30—35. 1.

1266. Steuer János. Adalékok a szóvegyítéshez. Nyelvr. 125

—

126. lap.
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1267. Steuer János. Kétféle magyar «é»-hang. U. o. 218. 1.

1268. Steuer J. A neológia logikája. U. o. 219. 1.

1269. Steuer János. Az énekl hangsúly. U. o. 317—319. 1.

1270. Steuer János. Az «és» kötszó a székely nyelvjárásban. U.o.
319. lap.

1271. Steuer János. Szófejtés: m. isten (is-ten.) Nyelvtud. Közi.

XXI. köt. 456—459. 1.

1272. Szabó Mihály. Tudományos magyar nyelvtan. Szeged.

1890. Ism. Bölcsei, folyóirat. 759. — Dr. Cz. G. Magyar Állam.
166. szám.

1 273. Szalay Gyula. A magyar nyelv rokonai. (Lévai kegy.-r. f-
gymn. 1889—90. ért. 2—42 1.)

1274. Szamosi Gáspár. Nyelvészked honatyák. Nyelvr. 84—
88. lap.

1275. Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond. Lexicon linguee Hun-
garicffl ffivi antiquioris. Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelv-

emlékektl a nyelvújításig. A m. t. Akadémia megbízásából szerkesztet-

ték — . II. köt. 1—8. füzet. Budapest. Hornyánszky V. 1890. (4-r. 1—
1280 hasáb.) Egy füzet 1 frt. — Ism. Szana T. Pest. Hirl. 41. sz.

1276. Szarvas G. A magyar nyelv az egyházi irodalomban.
Nyelvr. 118—121. 1. (Ismerteti Némethy Laj. A kath. egyh. szertartá-

sok kézikönyve cz. munkáját nyelvészeti szempontból.)

1277. Szarvas G. Egy alakos szók. (Bot, rekken.) Nyelvr. 571. 1.

1278. Székely írás. Dudás Gyula. Hun-székely kéziratok. (A sze-

gedi Somogyi-könyvtárban.) Fv. Lap. 100. sz.

1279. Fischer K. A. A hun-magyar írás és annak fennmaradt em-
lékei. Ism. Balassa Józs. Phil. Közi. 255—260. 1. — Fischer válasza és

Balassa felelete. U. o. 449—452. 1.

1280. Király Pál. Hun-székely kéziratok. Fv. lap. 105. sz.

1281. Nagy Géza. A székely-írás. Bud. Hirl. 154. sz.

1282. Hun-magyar kéziratok. (A szegedi Somogyi-könyvtárban.)
Egyetértés. 147. sz.

1283. Szigetvári J. Fnévi igenév mint birtokosjelz. Nyelvr.
127. lap.

1284. Szinnyei Józs. Szóvegyítés. U. o. 75 1.

1285. Szinnyei Józs. Fnévi igenév mint birtokos jelz ? U. o.

76. lap.

1286. Szinnyei oózs. Labiális illeszkedés. U. u. 126. 1.

1287. Szinnyei Józs. Adalékok a magyar-ugor szótárhoz. U. o.

150—153. 1.

1288. Szinnyei Józs. Orthológia az iskolában. U. u. 164—169. 1.

1289. T. K. Szék és tzókely. Ethnograpbia. 355. 1.

1290. Trencsény Károly. Nyelvünk gazdasága. Iskol. Szemle.

19. szám.
1291. Vasver Rajmond. Két dialektikus önhangzó. Nyelvr.

271. lap.

1292. Veress Ignácz. tVam alak- és mondattana. Phil. Közi.

H. Pótköt. 122—220. 1.

1293. Vucskics Gyula. Három helytelen és három helyes szó.

(Haldoklók szentsége, vérnélküli áldozat, rózsafüzér). Hittud. folyóirat.

235. lap.

Philologiai Közlöny. XV. 5. 6. 42
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1 294. Zlinszky Aladár. A klasszika filológia aranykora. Nyelvr.
162—164. 1.

1295. Zolnai Gyula. Mátyusföld nyelvjárása. U. o. 412—ilS.
456—468. 502—515. 554—568. 1.

Egyes szók.

1296. Aglamos> agglamos. Szarvas G. Nyelvr. 105— 107. 1.

1297. i-Áhe vagy -irozt Füredi Ign. Ú. o. 322. 1. és Szarvas G.
U. o. 324. 1.

1298. Alattomban, alattomos. Albert János. U. o. 173—176. 1.

1299. Ara. Munkácsi B. U. o. 145. 1.

1300. Bakácsán. Katona Laj. U. o. 337-339. és 422. 1.

1301. Baüast. Frecskay Ján. U. o. 419. 1.

1302. Becsül. (Tisztel.) Bélteky Kálmán. U. o. 162. 1.

1303. Békeség vagy békesség ? Vecsei József Iskolai Szemle. 12.

szám. — Zajzon D. U. o. 14. sz.

1304. Belni. Frecskay János. Nyelvr. 420. 1.

1305. Bibaszt, cseszd meg. Radó Antal. U. o. 82. 1.

1306. Bittikom. Katona L. U. o. 339.

1307. Bír valamivel. Bódiss J. U. o. 225. 1. és Szarvas G. U. o.

225—228. és 325—328. 1. — Csapodi I. U. o. 273. 1.

1308. Búz. Kovács Kálmán. U. o. 321. 1.

1309. Cápa. B. D. U. o. 231—234. 1.

1310. Csámesz. Bogor János. U. o. 83 1.

131 1. Csempe. Frecskay Ján. U. o 418. 1.

1312. Csétlihbotlik. Albert Ján. U. o. 319. 1.

1313. Csinál. Tesz. Mivel. Bélteky K. U. o. 538—541. 1.

1314. 1. Csúszik (csuszkái, csuszkandik, csuszkorál, csuszog,

csuszpitol). 2. Mászik (mászkál). Bélteky Kálmán. U. o. 158—160. 1.

1315. Derce. Szarvas G. U. o. 340—344. 1.

1316. Díb-dáb Szarvas G. U. o. 35. 1.

1317. Divat. Zlinszky Aladár. U. o. 176. 1.

1318. Dölyf. Szarvas G. U. o. 101. 1.

1319. El kell menjek. Kászonyi L. Steuer J. Balassa J. Szarvas G.
U. o. 26—31.1.

1320. Ettülen. Kálmány Laj. U. o. 82. 1.

1321. Fejér arany. Csapodi I. 515. 1.

1322. Foncsika. Baló Józs. U. o. 127—129. 1.

1323. Fordítva lön. Bódiss J. U. o. 178. 1. és Szarvas G. U. o.

180. lap.

1324. Függ (függed.) Csüng (csügg, csügged). Lóg (lógicsál).

lntyeg. Bélteky Kálmán. U. o. 364—366. 1.

*

1325. Gözil. Ladányi B. U. o. 320. 1.

1326. Gyors kerék. Sz. D. U. o. 516. 1.

1327. Gyovon. Csapodi I. 222. 1.

1328. Gyurmány. Túlmány. Csapodi Istv. U. o. 515. 1.

1329. Hág (hágcsál, hágdoz). Lép (lépdel, lépeget, lépint). Bélteky

Kálmán. U. o. 311—313.1.
1330. Haj. Munkácsi B. U. o. 148. 1.

1331. Haszon. Nyeréséi/. Bélteky K. U. o. 366. 1.
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1332. Hdzagol. Albert J. U. o. 570. 1.

1333. Heged. Munkácsi B. U. o. 149. 1.

1334. Hív. Szólít. Bélteky K. U. o. 541—542. 1.

1335. Horhos. Perényi A. U. o. 223. 1.

1336. Horog. Hollófii K. U. o. 37. 1.

1337. ímmel-ámmal. Szarvas G. U. o. 36. 1.

1338. Indokol. Indokolás. Simonyi Zs. 496—498. 1.

1339. Influencia. Csapodi I. U. o. 79. 1.

1340. lntén. Zolnai Gyula. U. o. 49—60. 1.

1341. íroz. Zlinszky Aladár. U. o. 209—213. 1.

1342. ívod. Török Máté. U. o. 82. 1.

1343. íz. Ladányi B. U. o. 321. 1.

1344. Izéba, izéljon? Szarvas G. U. o. 132. 1.

1345. Jóindulataárt v. jóindulatukért ? U. o. 39. 1.

1346. Jut. Er. Kerül. Érkezik. Bélteky K. ü. o. 263—265. 1.

1347. Katika. Bakó Ján. U. o. 474. 1. Szarvas G. 474—476. 1.

1348. Kell. Csapodi I. U. o. 79. 1.

1349. Kence. Frecskay Ján. U. o. 420. 1.

1350. Kétkulacsos. Szarvas G. U. o. 37. 1.

1351. Kiír. Szarvas G. ü. o. 32. 1.

1352. Kivehet az értelem. Bódiss J. U. o. 223. és Szarvas Gáb.
225—228. 1.

1353. Kivenni valamit a távolból. Lön. — Bírok valamivel. —
Szarvas G. U. o. 325—328 1. — Sátai Bartha J. 469. 1.

1354. Kivesz. Albert J. U. o. 220. 1. — Csapodi I. 273. 1.

1355. Lön. Csapodi I. ü. o. 273. 1. Szarvas Gábor. U. o. 325

—

328. lap.

1356. Kivesz. Csapodi I. U. o. 273. 1.

1357. Kocsonya. Koponya. Katona Laj. 340. 1.

1358. Kófic. Frecskay Ján. U. o. 421. 1.

1359. Komp. Csapodi Istv. és Albert J. U. o. 221. 1.

1360. Koponya. Katona L. U. o. 421. 1.

1361. Kótyalagos. Kovács Kálmán. U. o. 83. 1.

1362. KöriU'belüL Albert Ján. U. o. 469. 1.

1363. Kukrejt. Simonyi Zsigmond. U. o. 177. 278-280. 470. 1. —
Szarvas G. 280—285. 1.

1364. Kukrejt. Ballagi Mór. Bud. Szén le. 62. köt. 476—480. 1.

1365. Kuruc, labanc. Jánosi Gábor. Nyelvór. 222. 1.

1366. Leány. Szinnyei József. U. o. 1—4. 1.

1367. Leány. Munkácsi B. U. o. 146—148.1. — Szarvas G. 180—
182. 273—278. 1. — Nagyszigeti K. 220. 1.

1368. Lettje-voltja. Bánhegyi Istv. U. o. 83. 1.

1369. Lön fordítva. Bódiss I. U. o. 224. lap. és Szarvas Gábor

.

225—228. 1.

1370. Lurkó. Szarvas G. U. o. 81. 1.

1371. Megkeres. Szarvas G. U. o. 133. L
1372. Mennyek? U. o. 38.1.

1373. Morkoláb. Szily K. U. o. 107. 1.— Katona L. 193—201. 1.—
Alexics Gy. 470. 1. Ásboth 0. 472. Szarvas G. 473. 1.

1374. Most, már, majd. Veress Ign. Nyvr. 351—360. 401—406. L
1375. Naperny: árnyéktartó. Kovács K. U. o. 222. 1.

42*
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1376. Nemmén, nemmen. Szarvas G. U. o. 102—105. 1.

1377. On, ólom. Csapodi Istv. U. o. 570. 1.

1378. Örökkön-örökké. Szinnyei Józs. U. o. 516. 1.

1379. Pápaszem. Csapodi Istv. U. o. 77—79. 1.

1380. Psreputty. Szarvas G. U. o. 97—100. 1.

1381. Pinty. Szarvas G. U. o. 129. 1.

1382. Prézsmüálj. Szarvas G. U. o. 39. 1.

1383. Punga. Alexics György. U. o. 201—203. és 320. 1.

1384. Réteg. Szarvas G. 79—81. 1.

1385. Ritka, rideg, réteg. Simonyi Zsigmond. U. o. 5 1.

1386. Rocska. Szarvas G. U. o. 476. 1.

1387. Sorv. sors?\J. o. 38. 1.

1388. Sudár. Szarvas G. U. o. 518. 1.

1389. Szekál Csapodi Istv. U. o. 272. 1.

1390. Szélliajó. Zlinszky Alád. U. o. 470. 1.

1391. Szelíd (szelídecske). Jámbor. Bélteky K. U. o. 261. 1.

1392. Szerelmes levél. K. Rezs. U. o. 131. 1.

13J3. Szívmátra. Katona Lajos. U. o. 481—491. 529—538. 1.

1394. Szófia-beszéd. Szarvas G. U. o. 34. 1. — Zolnai Gy. 122—
125. lap.

1395. Tügy. Frecskay Ján. U. o. 419. 1.

1396. Ugrogyok. Albert János. Egy kihalt szó. U. o. 468. 569.1.—
Simonyi Zs. 519. 1.

1397. Ur. Gazda. Bélteky Kálm. U. o. 260. 1.

1398. Valamiben csinál. Csapodi I. U. o. 285. 1.

1399. Zarándok. Szarvas Gábor. U. o. 385—389. 1. — Nagyszi-
gethiK. 471.1.

5. Iskolaköriyvek.

1400. Badics Ferencz dr. Magyar irodalmi olvasókönyv I. kötet.

A gymn. V. osztálya számára. Budapest, Eggenberger. 1890. (8-r. IV,
205. 1.) 1 frt 20 kr.

1401. Balassa József. Magyar olvasókönyv poétikai és rhetorikai

bevezetéssel. Kereskedelmi és középiskolák használatára. I. kötet. Az
I. osztály számára. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r.) 1 frt 50 kr. II. köt.

A középs (II.) osztály számára. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r.

162 1.) 1 frt 50 kr.

1402. Böngérfi János és Peres Sándor. Magyar nyelvgyakorló,

ftekintettel a magyar helyesirás és fogalmazás tanítására. Budapest,
Méhner V. 1890. (8-r.) Iam. Máramarosi Tanügy. V. évfoly. 10. sz.

1403. Deine Károly. Magyar nyelvtan. Ism. Kulcsár E. Iskolai

Szemle. 13. sz.

1404. Dengi János dr. Rhetorika a prózai írásmvek elmélete, ol-

vasmányokkal és ezek magyarázatával. Budapest, Eggenberger, 1890.

(8-r. 305 1.) 1 frt 60 kr.

1405. Dengi Ján. Magyar stilisztika. Ism. Dr. Tóth Sándor. Ta-

náregyl. Közi. XXIII. évf. 266. 1.

1406. Endrödi Sándor. Magyar olvasmányok a gymnaziumok
ötödik osztálya számára, Budapest, Grill. 1890. (8-r. 152 1.) 1 frt.

1407. Erényi Mór. Kis magyar nyelvtan feladattárral. Az elemi
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népiskolák számára. A 8. kiadást teljesen átdolg. és sajtó alá rendezte

Balassa József. Budapest, Lampel E. 1890. — Ism. Halász I. Phil.

Közi. 334—335. 1.

1408. Fülöp Adorján dr. A Lehr-Riedl-féle olvasókönyvek. Köz-

oktatásügyi Szemle, 749—752. 1.

1409. Góbi Imre. Poétika. A költi mfajok ismertetése. Gymna-
ziumok és reáliskolák használatára. Budapest, Franklin t. 1889. (8-r.

304. 1.) 1 frt 40 kr.

1410. Göoz József dr. és Tóth József. Magyar olvasókönyv a pol-

gári fiúiskolák II. osztálya számára. Pora Ferencz közremködésével.
Budapest, Lampel B. 1890. (8-r. 192 1.) 70 kr.

— . Ugyanaz. A III. oszt. számára. (8-r. 223 1.) 1 frt.

— . Ugyanaz. A polgári leányiskolák II. osztálya számára. (8-r.

196 1.) 90 kr.

— . Ugyanaz. A III. oszt. szám. (8-r. 212 1.) 1 frt. Ism. dr. Varga
Bálint. Egyet. Közokt. Szemle. 317—321. 1.

1411. Göoz József, Pora Ferencz, Tóth József. Magy. olvasókönyv

a polgári leányiskolák II. osztály számára. Budapest, Lampel B. 1890.

(8-r. 196 1.) 70 kr.

— . in. oszt. számára. Budapest, 1890. (8-r. 211. 1.) 80 kr. Ism.

dr. Varga Bál. Egyet. Közokt. Szemle. 361—364. 1. — Komáromy Laj.

Nemz. Nnevelés. 322—324. 1.

1412. Greguss Ág. Magyar költészettan. 2. lényegében változatlan

kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 121 1.) 1 frt.

1413. Gyvlay Béla dr. Irodalom-ismertet. A költi és prózai m-
fajok irodalma és elmélete a magyar nemzeti irodalom történetének rö-

vid áttekintésével. Polgári fiú- és leányiskolák s egyéb tanintézetek fels

osztályai számára és magán használatra. 4. átdolgozott kiadás. Buda-
pest, Franklin-társ. 1890. (8-r. 256 1.) 1 frt 20 kr.

1414. Gyvlay Béla dr. Gyakorlati irálytan különös tekintettel a

levélírásra, közéletben elforduló polgári ügyiratokra és a prózai m-
fajokra. A polgári és fels népiskolák és felsbb leányiskolák használa-

tára. Környei János mve nyomán. 6. bv. és jav. kiadás. Budapest,

Lampel B. 1890. (8-r.) 90 kr.

1415. Hoffmann Mór. Magyar olvasókönyv polgári fiú-iskolák

számára. I. kötet. (Az I. osztály számára.) Budapest. Franklin-társul.

1890. (8-r. 136 1.) 60 kr.

— . Magyar olvasókönyv polgári fiú-iskolák számára. II. kötet.

(A II. osztály számára.) Budapest, Franklin-t. 1890. (8-r. 148 l.)60 kr.

1416. Hoffmann Mór. Közönséges irálytan a levelezés és ügyíra-

tok megtanulásához. Gyakorlati útmutatás a közéletben elforduló leve-

lek, okiratok, ügyiratok, szerzdések és kereskedelmi levelekre vonat-

kozó törvényes határozmányokra .... Polgári és rokon iskolák haszná-

latára, Budapest, Franklin-t. 1890. (8-r. IV, 159 1.) 80 kr.

1417. Jancsó Benedek. Magyar irodalmi olvasmányok a görög

nyelv pótlásául. A gymnasium V. oszt. számára. Budapest, Lampel B.

1890. (8-r. 205 1.) 1 frt.

1418. Kerékyydrto Elek dr. Magyar olvasókönyv kapcsolatban

irály- és költészettannal. A polgári és egyéb fels leányiskolák számára.

3. átdolgozott kiadás. Budapest, Eggenberger. 1890. (8-r. 237 lap.)

1 frt 40 kr.
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1419. Király Pál. Rendszeres magyar nyelvtan közép- és polgár-

iskolák, valamint szakiskolák számára. Budapest, Mehner Y. 1889. (8-r.

215 1.) 1 frt.

1420. Komáromy Lajos. Magyar nyelvtan az elemi iskolák 2., 3.,

4. oszt. számára. Ism. K. Z. Máramarosi Tanügy. V. évf. 7. sz. — Nép-
tan, lapja. 40. sz. — B. M. Nemz. Nnevelés. 45. 1.

1421. Korda Imre. Stilistika és verstan. A gymnasiumok és reál-

isk. IV. oszt. számára. 2. jav. kiadás. Budapest, Franklin-társ. 1890.

(8-r. 212 1.) 1 frt 20 kr.

1422. Könnye Nándor. Magyar-német és német magyar zsebszó-

tár. Iskolai és magán használatra. Bécs, Denkler Józs. (Budapest, Grill

K.) 1890. (8-r. 323 1.) 90 kr.

1423. Lád Károly és Barna Jónás. Magyar olvasókönyv polgári

fiú-iskolák I. osztálya számára. Több tanférfiú közremködésével. Buda-
pest, Singer és Wolfner, 1890. (8-r. 190 1.) 70 kr.

— . A II. osztály számára. U. o. (8-r. 198 1.) 70 kr.

1424. Nagy Ján. Magyar nyelvtan a polg. iskolák els és második
osztálya számára. 4. átdolgozott kiadás. Szeged, Yárnai L. 1889. (8-r.

1201.) 80 kr.

1425. Nagy László. Magyar kereskedelmi levelez. Az alsófokú

kereskedelmi iskolák számára. Budapest, Kókai L. 1889. (8-r. 115 lap.)

80 kr.

1426. Névy IAszló. Olvasmányok a poétikához. 3. kiadás. Budap.,
Eggenberger. 1890. (8-r. 232 1.) 1 frt 40 kr.

1427. Nóvák Sándor. A magyar nemzeti irodalom ismertetése a
polg. és felsbb leányiskolák IY. oszt. számára. 2-ik javított kiad. Buda-
pest, Kókai L. 1889. (8-r. VI, 236 1.) 1 frt 20 kr.

1428. Nóvák Sándor. Fogalmazástan. A polgári ós felsbb leány-

iskolák ül. osztálya számára. Budapest, Kókai L. 1890. (8-r. 248 lap.)

1 frt 20 kr.

1429. Iiévy Ferencz. Magyar olvasókönyv polg. és felsbb leány-

iskolák I. oeztálva számára. 2. javít, kiadás. Budapest, Singer és Wolf-

ner, 1890. (8-r. 167 1.) 70 kr.

— . II. rész. U. o. (8-r. VIII, 200 1.) 80 kr. — Ism. Komáromy L.

Nemz. Nnevelés. 324. 1.

1430. Riedl Fr. Poétika és poétikai olvasókönyv 1889. Ism.

Beöthy Zs. Közoktatásügyi Szemle. 161— 165. 1.

1431. Szántó Kálmán dr. Magyar irodalomtörténeti olvasmányok
iskolák és a mvelt közönség használatára. Tárgyi és nyelvi magyará-
zatokkal ellátva. Budapest, Franklint. 1890. (8-r. 384 1.) 1 frt 60 kr.

1432. Szántó Kálmán. Magyar olvasókönyv polgári és felsbb
leányiskolák használatára. I. köt. Az I. osztály számára. 2. átdolgozott

kiadás. Budapest, Franklin-társ. 1890. (8-r. 132 1.) 60 kr.
— .II. kötet a második osztály számára. 2. átdolgozott kiadás.

Budapest, Franklin-t. 1890. (8-r. 164 1.) 80 kr.

1433. Tipray Ján. Magyar-német és német-magyar zsebszótár.

Budapest, Franklin társ. 1890. (16-r. 258. 1.) 60 kr.

1434. Tomor Ferencz és Várady Antal dr. Magyar olvasókönyv a

középiskolák I. osztálya számára. 7. változatlan kiadás. Budapest, Lam-
pel R. 1890. (8-r. X, 200 1.) 90 kr.

— . A középiskolák III. osztálya számára. Az új tanterv és minisz-
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téri utasítás értelmében. 5. kiadás. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r.

224 1.) 1 frt 20 kr.

1435. Vass Máty., Irmei Fer. és Pósa Laj. Magyar olvasókönyv az

elérni népiskolák II.—IV. oszt. számára. Ism. B. M. Nemz. Nnevelés.
100. lap.

1436. Versényi Gy. Poétika. Ism. Dr. Zlinszky Alád. Tanáregyl.

Közi. XXIII. évf. 50—52. 1.

VIII. Klasszikus nyelvek és irodalmak.

1. Altalános irányú dolgozatok.

1437. Böhm Ján. dr. A rabszolgaság az ó-korban. Eger, Szol-

<5sányi Gy. 1889. (8-r. 85 1.) 50 kr.

1438. A classika-philologiai bizottság (1883—1890). Akad. Értés.

569—573. 1.

1439. Gow James dr. Görög és római állami régiségek. Segéd-

könyv az irodalmi és mveldés-történeti tanításhoz. Budapest, Eggen-
berger, 1890. (8-r. 152 1.) 1 frt.

1440. Sárffy Aladár dr. A classicusok rhetorikája. Budapest,

Franklin-társ. 1890. (8-r. 1601.) 1 frt.

1441. M. Schliemann et ses adversaires. La Bevue de l'Orient.

No. 17.

1442. Schuchhard K. Schliemann's Ausgrabungen in Trója, Ti-

ryns, Mykená, Orchomenos, Ithaka im Lichte der heutigen Wissen-
echaft dargestellt. Leipzig, F. A. Brockbaus 1890. Ism. Dr. Silber-

stein A. Pester Lioyd. 1890. 31. sz.

1443. Varjú Ján. Az ó-classicai irodalmak mveldéstörténeti ha-

tása é6 szerepe a középiskolában. (Szegedi fgymn. 1889—90. ért. 3

—

30. 1.) — Külön megjelent. Ism. Egyetértés. 184. sz.

1444. Zsoldos Ben. A classicus irodalmakról. Sárosp. Lapok.
5. 0. sz.

2. Görög történet és régiségek.

1445. Abday Asztrik. Az imádság és átok a görögöknél és ró-

maiaknál. Ism. Némethy G. Phil. Közi. 129—130. 1.

1446. Agglegények a görögöknél. Vas. Ujs. 2. sz.

1447. Be7indorfO. u. Niemann G. Das Heroon von Gjölbaschi-

Trysa. Ism. Fröhlich B. Arch. Ért. 368—372. 1.

1448. Borsos István. Az areopag eredete és szerepe az atheneei

államban Perikies koráig. (Pápai ref. fiskola. 1889—90. ért. 27 1.)

1449. Bournáz Ern. Az olympiai játékok. Ism. Dr. Vári R. Phil.

Közi. 847. 1.

1450. Dr. Darvai MMcz. A trójai kérdés. (Bötticher contra

Schliemann.) Fv. Lap. 11. sz.

1451. Künn Géza gr. Egy ó-hellén házaspár imája. Kereszt. Mag-

vet 20—22. 1.

1452. A régi görög nk társadalmi állása. Divat Saion. III. évf.

10. füz.

1453. Nsz Gusztáv. A görög drámáról. Ism. Némethy Géza. Phil.

Közi. 567—569. 1.
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1454. Telmányi Emil. Vonások a görög eposzok küls kultúrájá-
nak megértetéséhez. (Aradi fgymn. 1889—90. ért. 1—28 1.)

1455. Pecz V. A görög tragédia. Ism. Fináczy Ern. Phil. Közi.
329—332.

1456. Rayetet CoUignon. Histoire de la ceramique greoque. Ism.
Irmei Fer. Arch. Ért. 170—182. 1.

1457. A fényzés a régieknél. Egyetértés. 9. sz.

1458. Schvarcz Gyula. Táras, Syrakusa, Akragas és egyéb göröfr
államok demokratiája. (Értekezések a társadalmi tudományok körébl.
X. köt. 9. sz.) Budapest, Akadémia. 1890. (8-r. 58 1.) 50 kr.

1459. Szilágyi István. I. A görögök nevelési rendszere. II. A spár-
taiak nevelési rendszere. Máramarosi tanügy. V. évf. 5. sz.

1460. Zágoni Károly. Gyermeknevelés a bajdani Spártában. Be-
regm. tanügy. 4. sz.

3. Görög irodalom.

1461. Anthologia. Antbol. Pal. VII. 23. Antipatros Sidonios-
tól. — VII. 24. Simonidestl. Ford. P. Thewrewk E. Pbil. Közi. 598. L
VII. 25. Simonidestl. U. o. 613. — VII. 26. Antipatros SidoniostóL
Ford. P. T. E. U. o. 608. 1. — VII. 30. Antipatros SidoniostóL Ford.
P. T. E. U. o. 698. 1. — XI. 176. Lukillostól. — U. o. 727. 1. — V. 247.
Makedonios consultól. U. o. 793. 1. — VII. 27. Antipatros Sidonius-

tól. — 21. Metrodoros számvet epigrammája. — Pbil. Közi. II. pót-

köt. 504. 1. — VII. 29. Antipatros SidoniostóL U. o. 525.

1462. Aeschylos. Aeschyhs. Prometheus. Drámai költemény ..

Ford. dr. Dezs Gyula. Nagy-Krös. 1890. (8-r. 32 1.)

1463. Anakreon. Anakreon. A megelégedett élet. Ford. Gergely K.
Gömör-Kíshont. 17. sz.

1464. Aristophanes. Boros Gábor. A parodos Aristopbanes víg-

játékaiban. Pbil. Közi. 361—370. 467—477. 585—598. 1.

1465. Aristoteles. — Lásd. 1489. sz. a.

1466. Demosthenes. Mészáros F. Demosthenes. (M.szigeti kegy.

r. gymn. 1889—90. ért. 3—20 1.)

1467. Euhemerus. Eubemeri reliquiae ed. G. Némethy. Önismer-
tetés. Pbil. Közi. 49—53. 1.

1468. Euripides. Euripides. A Kyklops. Satyrdráma. Fordította

Csiky Gergely. A Lukács-Krisztina-díjjal jutalmazott mfordítás. Kiadja

a Kisfaludy-társaság. Budapest, Franklin-társ. 1890. (8-r. 56. 1.) 40 kr.

1469. Euripides, Kyklops. Satyr-dráma. Ford. Csiky G. Els el-

adása az operaházban máj. 22-én.

1470. — . Lásd — 1499. sz. a. is.

1471. Herodotos. Fröhlich Rób. Herodotos pontosi útja. Ism. dr.

Hittrich Ödön. Pbil. Közi. 349—351. 1.

1472. Fröhlich Róbert. Herodotos keleti útja. (Budapesti ág. ev.

fgym. 1889—90. ért. 1—30 1.)

1473. Kovács Dániel. Herodotos szerepe a valláserkölcsi nevelés-

ben. (Székely-udvarh. ref. coll. 1889—90. ért. 16—26. 1.)

1474. Homer. Homeri Carmina. Rec. Arth. LudwichP. II. Odys-

sea. LipsifB. 1889. Ism. Dr. Vári R. Pbil. Kzi. 347—349. 1.

1475. Homeros Odysseája. I. ének. Ford. Kutrucz Dezs. (Po-

zsonyi katb. fgym. 1889—90. ért.)
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1476. tívmer Odysseája. n. füzet. IV. 259 — VIII. 423 ének.

Fordította Télfy Iván dr. 2-ik kiad. (Hellén remekírók magyar fordítás-

ban 14.) Budapest, Lampel E. 1889. (16-r. 73—168. 1.) 40 kr.

1477. Csengeti J. Jegyzetek Homeros Odysseájához. Ism. dr. Vári
Rezs. Phil. Közi. 527—529. 1.

1478. Csengeti János. Homeros. Egyetemes könyvtár. Szerk. Fe-
renczy Jószef. 8 füz. Gyr, Gross G. 1889. (16-r. 42 1.) 10 kr.

1479. Gergye Lénárt. A homerosi kor kosmographiája. Ismert
Dr. Csengeri J. Phil. Közi. 351—354. 1. Gergye L. és Cs. J. válaszai.

U. o. 435—455. 1.

1480. Sebestyén Gyula. Egy ismeretlen Homér-fordítóról. (Simonyi
Imre.) Phil. Közi. 7—21. 1. és Thúry Etele, Protest. egyh. és isk. lap.

6. szám.
1481. Vári Rezs. A homeroed hymnusok codex Estensie s szöveg-

kritikai értéke. Phü. Közi. 161—173. 1.

1482. — . Lásd 1208. sz. a. is.

1483. Joannes Botan. Vári Rezs. Joannis Botaniat© carmen de
metró iambico. Phil. Közi. 577—584. 1.

1484. Josephus. Dr. Kereszty Viktor. Flavius Josephus iratainak

értékérl. Magy. Sión. 801—823. 1.

1485. Oppianus. Vári Rezs. Néhány észrevétel a kilikiai Oppia-
nnshoz. Phil. Közi. 457—464. 1.

1486. Oppianus Halieutica. ed. R. Vári Lipsiae, Teubner. Rövid
ism. Phil. Közi. 734. 1.

1487. Pausanias. Gurlitt W. Ueber Pausanias. Untersuchungen.
Graz, 1890. Ism. Kapossy E. J. Phil. Közi. 54—55. 1.

1488. Pindar. Ábel Eug. Scholia recentia in Pindari Epinicia.

Ed. Pars I. Budapestini Academia. 1890. (8-r. VI, 480. 1.)

1489. Plató. Schwetz Vilmos. Plató és Aristoteles eszméi a köz-

nevelésrl. Néptanit. Lap. 95. 96. sz.

1490. Kvacsala János dr. Plató sympoeionja és az Akadémia. Phil.

Közi. 666—677. 1.

1491. Szabó Imre. Plató államtana. Pozsonymegy. Közi. 18. 19.

26. 29. szám.
1492. Szamosi Ján. Jegyzetek a Platón mveibl való szemel-

vényhez 1889. Ism. Várkonyi Endre. Tanáregyl. Közi. XXIH. évfoly.

193—195. 1.

1493. Plutarchos. Fechány Adolf. Miként gondolkozott Plutarch

a fiúk nevelésérl. Nemz. Isk. 724—727. 760-761. 1.

1494. Pythagoras. Zlamál Ágost. Pythagoras és szövetkezete.

(Gyulafehérvári kath. fgym. 1889—90. ért. 3—53. 1.)

1495. Sophokles. Sophokles Antigonéja. Kiadta, bevezetésekkel és

jegyzetekkel ellátta Csengeri János. Budapest, Eggenberger. 1890. (8-r.

XXIV, 142 1.) 90 kr. — Ism. dr. Némethy Géza. Phil. Közi. 403—405 1.

és Böhm Kár. U. o. 405—409. 1.

1496. Sophokles Ajas-a. Els eladás az operaházban máj. 22-én.

1497. Sophokles Elektra. Tragédia 5 felv. Elször adatott a nemz.
színházban decz. 30 án.

1498. Cserei József. Sophokles Oedipus királyáról. Rövid ismert.

Dr. Némethy G. Phil. Közi. 730. 1.

1499. Csiky Gergely. «Ajas» és a «Kyklops». Fv. Lap. 140. sz.
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1500. Czövek Frigyes. A Labdakidák Sophoklesnél. Ism. Fröhlich
Eób. Phil. Közi. 850. 1."

1501. J. B. Mendelssohnt Mánnerchormusik aus Sophokles An-
tigoné. Pressb. Zeit. 336. sz.

1502. Theokritos. Kontúr. Theokritósz 11 -ik idyllje. Kath. Egy-
ház. Közi. 16. sz.

1503. Theokritos 2-ik idyllje (A varázsló-leányok). Ford. Reményi
Ede. Phil. Közi. 35—40. 1.

1504. Theokritos. 3-ik idyllje. (Aniaryllis.) Ford. Dr. Reményi E.
U. o. 438—442. 1.

1505. Xenophon. Xenophon emlékiratai Sokratesrl. III. füz.
(H. K. 5. — III. K. 1—7. fej.). Ford. és magy. dr. Némethy Géza. (Ta-
nulók könyvtára 56. füz.) Pozsony. Stampfel K. 1890. (16,-r. 129—192.
1.) 30 kr.

1506. Dávid J. és dr. Fodor Gy. Xenophon Memorabiliáinak
szótára. 1889. Rövid ism. n. Phil. Közi. 571. 1.

1507. P. Thewrewk, E. ó-görög Olajág-ének. Phil. Közi. 829. 1.

1508. Ipsildntis Sándor. A hellén honfi búja. Görögbl ford. id.

Rozvány György. Békés 24. sz.

1509. Pervánsylos János. Komnéni Alexius. Dráma. Ism. Télfy
I. Fv. Lap. 31. sz.

1510. Ehakadi A. P. Az öröm. Új görögbl ford. Hodosi Lajos.

A Hét. 35. sz.

1511. Zalokosztasz. A csók. Görögbl ford. Strausz Adolf. Vasár.
Ujs. 16. sz.

4- Görög nyelvtanok s olvasóIcönyvek.

1512. Roseth Arnold. Görög alaktan a homerosi nyelv alapján
iskolai használatra. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 104 1.) 80 kr. —
Ism. Schill Salamon. Phil. Közi. 409—412. 1. — Dr. Fináczy E. Phil.

Közi. 615—617. 1.

1513. Szamosi János. Görög nyelvtan gymnasiumok számára. 3.

rövidített kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 299. 1.) 1 frt 50 kr.

1514. Engelsz (Angyal) János. Az új -szövetség görög nyelve.

Hittudományi folyóirat. IÍ

—

IV. füz.

5. Római történet s régiségek.

1515. B. Balogh Szilárd. A rómaiak kegyes házi istenei. (Debre-

czeni kath. algym. 1889/90. ért. 3—43. 1.)

1515a. Briebreclier Rudolf. Der mutinensische Krieg. (Fels-lövi
ág. ev. tanintézet. 1889—90. ért. 3—24 1.)

1516. Edelmann O. Róma topographiája. Ism. dr. Némethy G.
Phil. Közi. 261.1.

1517. Farkas JözseJ. Titus Flavius Vespasianus. Ism. dr. Ku-
zsinszky B. Phil. Közi. 561. 1. V. J. Századok 274. 1.

1518. Jurkorich Emil. A rómaiak mezgazdasága. (Besztercze-

bányai kath. fgym. 1889—90. 1—43. 1.)

1519. Kaid. Cornelius Labeo. Rövid ism. Phil Közi. 445. 1.

1520. Kocsner Józs. A régi római vizvezetékek. Ism. Dr. Ku-
zsinszky B. Phil. Közi. 433. 1.
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1521. Kotunovics Sándor. A közegészségügyi intézmények a régi

Rómában. Ism. Dr. Vári Rezsó. Phil. Közi. 64—66. 1.

1522. Kuzsinszky Valent. De] mscriptionibus Latinia sexti et sep-

timi A. U. C. Saec. metró dactylico compositis. Phil. Közi. 288—299. 1.

1523. Némethy Géza. A római költészet korszakai. Phil. Közi. II.

pótköt. 1—14. 1.

1524. Szabó Szilveszter. A rabszolgaság az ókorban s különösen a
rómaiaknál. (Esztergomi fógym. 1889—90. ért. 3—54. 1.)

1525. Thierry. Elbeszélések a római történetbl. Ism. L. Bud.
Szemle. 61. köt. 161—163. 1.

1526. l'omor Ferencz. Pompeji. Magy. Szemle. 34. 35. sz.

1527. Vajda Károly dr. Marcus Aurelius. Ibui. Dr. Némethy Géza.
Phil. Közi. 63—64. 1.

1528. Walter Gyula. A könyvkereskedés a rómaiaknál. Almanach
1890. (Sz. Istv. társ). '167—187. 1.

6. Latin irodalom.

1529. Anthologia latina. Szemelvények a lyrai és didaktikus

költészetbl. Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel

ellátta Pirchala Imre. 3. kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r.

192 1.) 80 kr.

1530. Cato. Dr. Némethy Géza. Cato distichonjainak egybeve-

tése a Publilius Syrus-féle sententiákkal. Phil. Közi. 794—796. 1.

1531. Cicero. M. T. Ciceronis orationes selecteB ed. St. Dávid
1890. Ism. dr. Némethy Géza. Phil. Közi. 713—715.

1532. Cicero. (M. Tullius) válogatott levelei. Magyarázta Köpesdy
Sándor. 3. javított kiadás. (Görög és latin remekírók gyjteménye. 35.

sz.) Budapest, Lampel R. 1890. (8-r. X. 186 1.) 84 kr.

1533. Ciceronis (M. J.) de finibus bonorum et malorum libri V.

Edidit Geyza Némethy. Budapestini, R. Lampel, 1890. (8-r. 176 1.) 60
kr. — Önismertetés Phil. Közi. 523—527. 1.

1534. M. T. Cicerónak 1. 2. 14. philippikája. Magyarázta Jánosi

Boldizsár. Ism. Dr. Pruzsinszky J. Phil. Közi. 536—538. 1.

1535. Cicero leveleibl. Ford. Kempf József. 2-ik füzet. (Római
remekírók. 39 köt.) Budapest, Lampel R. 1890. (16 r. 65—132 ).) 30 kr.

1536. Cicero (M. T.) Els, második és tizennegvedik philippi-

kája. I. lüz. Ford. és magy. dr Némethy Géza. (Tanulók könyvtára.

54. füz.) Pozsony. Stampfel i\. 1890. (16-r. 64 1.) 30 kr.

1537. Cicero M. T. kiszemelt szónoklatai. Fordította Sárváry

Béla. II. füzet. (Római remekírók magyar fordításban. 5.) Budapest,

Lampel R. 1889, (16-r. 129—256 1.) 40 kr.

1538. Bódiss Jusztin. Hat év Cicero életébl. Ism. dr. Némethy
<*. Phil. Közi. 723. 1.

1539. Némethy Géza. Coniecturae in libros Ciceronis de finibus.

Phil. Közi. 1—7. 1.

'

1540. N. G. Cicero, de finibu3. 1. V. §. 69. Phil. Közi. 322. 1.

1541. Festus. Sexti Pompei Festi de verborum significatu. ed.

Ae. Thewrewk. Ism. Dr. Némethy Géza. Tanáregyl. Közi. XXIII. évf.

471—475. 1. és Ung. Rev. 248—255. 1. — Archiv. f. latéin. Lexikogra-

phie. 1890. 299. 1. — Nettelshiph H. The critical Review. Vol. IV. Nr.

19.412.1.
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1542.. Firmicus. Némethy G. Quaestiones de Firmico Materao
aetrologo. Önismertetés Phil. Közi. 240—244. 1. — Némethy válasza.
Zlinszky A. A klass. phil. aranykora (Nyelvr 162. 1.) ez. czikkére.
Phil. Közi. 455. 1.

1543. Némethy G. Ad Firmici Materni Matheseos 1. VIII. 17. Phil.
Közi. II. pótköt. 334. 1.

1544. Horatius. Brassai S. Horatius öt ódájának iskolai magya-
rázata. Ism. Fináczy E. Phil. Közi. 847. 1.

1545. Szilán Móricz. Praeparatio Horatius válogatott ódáihoz. I.

füz. Od. I. 1. 3. 4. 6. 8. 11. 14. 18.— 20. 22. 24. 31. 35. II. 1. 3. 6.
(Latin praeparatiók. 3. füz.) Budapest, Singer és Wolfher. 1890. (8-r.

48. l.)30kr.—.II. füz. Od. II. 6. 7. 10. 14. 15. 17. III. 1—4. 9. 13. 16.

23. 24. 28. (Latin praepar. 4. füz.) (49—96. 1.) 30 kr. — Ism. dr. Pru-
zsinszky Ján. Phil. Közi. 709. 1.

1546. Horatius Flaccus Satirái. Fordította Boross Gábor. I. füz.

(Római Remekírók 30 köt.) Budapest, Lampel R. 1890. (16-r. 114. l.>

30 kr.

1547. Horatius. Barátaimhoz (Epod. XI.) Ford. Gergely Károly.
Gömör-Kishont. 25. sz.

1548. Szász Károly. Horatius. Élet- és jellemrajz. (Olcsó könyv-
tár 281. ez.) Budapest, Franklin társ. 1890. (16-r. 131 1.) 30 kr.

1549. — Lásd. 668. 953. sz. a. is.

1550. Livius. Livii J. ab rbe condita libri. Ed. Stephanus Dá-
vid. Vol. I. Libros XXI- XXV. continens. Budapest. Lampel R. 1889.
(8-r. 272 1.) 80 kr. — Önismertetés, Phil. Közi. 332—334. 1. és Egyet.
Közokt. Szemle. 366. 1.

1551. Burián János. Livius phraseologiája XXI. és XXII. köny-
vében. (Losonczi áll. fógym. 1889—90. ért. 3—38 1.)

1552. Szerelemhegyi Tivadar. Praeparatio Livius XXI—XXII.
könyvéhez. I. füzet. XXI. könyv. 1—22. fejezet. (Latin praeparatiók. I.

füz.) Budapest, Singer és Wolfner 1890. (8-r 48 1.) 30 kr. — . II. füz.

(XXI. K. 22—52. fej. — )
(Latin prtepar. 6. füz.) (49—112 1.) 30 kr. —

Ism. dr. Pruzpinszky János. Phil. közi. 707. 1.

1552a. Lucanus. Bichter László. M. Annaaus Lucanus élete és

mvei. Nyitra. Huszár István. 1890. (8-r.)

1553. Martialis. T. V. Martialis IX. könyv, utolsó epigrammjá-
ról. Phil. Közi. 69. 70. 1.

1554. Nepos. Daichendt Gottfried. Die Lectüre des Cornelius

Nepos mit Bezúg auf die Charakterbildung der Schüler. (Beszterczei

ev. gyra. 1889—90. ért. 3—41. 1.)

1555. Ovidius. P. Ovidius Naso mveibl való szemelvények.

A IV. és V. osztályban használt anthologiák és olvasó könyvek alapján.

3. füzet (Szemelvények a keservekbl, a Naptárból, a pontosi levelekbl,

a szerelmi dalokból). Ford. és magy. dr. Kapossy Lucián. (Tanulók
könyvtára. 53. füz.) Pozsony. Stampfel K. 1890. (16-r. 129— 192. 1.)

30 kr.

1556. Ovidius. Átváltozások. IV. könyv. 32— 168. sor. Pyramue és

Thiszbe regéje. Ford. Mikola László. Magy. Szemle. 38. sz.

1557. Ovidius. Udvarlási szabályok. (Szerelem mvészeté-bl)
Ford. dr. Radó Antal. Veszprém. 7. sz.

1558. Tacitus, lacitus évkönyvei (Annales). III. füz. I. k. — IL
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1—42. fej. Ford. és magy. dr. Fodor Gyula. (Tanulók könyvtára 55.

füz.) Pozsony,Stampfel K. 1890. (16-r. 129—192. 1.) 30 kr.

1559. Dávid Isty. Válasz Bartal Antalnak a Dávid-Pozder Taci-

tus mveibl való szemelvények ez. munkáról írt bírálatára. Phil. Közi.
275—280. 1. Bartal A. válasza, u. o.

1560. Zimmermann M. De Tacito Senecae philosophi imitatore.

Bövid ism. Phil. Közi. 444. 1.

1561. Terentius. Simsay Lajos. De tropis et figuris apud Teren-
iáum. Ism. Némethy G. Phil. Közi. 345—346. 1. Simsay és Nómethy
felelete u. o. 575. 576. 1.

1562. Vegetius. Némethy G. Ad Vegetii Epit. rei milit. 1. 1. e. 20.

Phil. Közi. II. pótköt. 274. 1.

1563. Vergil. Vergilü Aeneis ed. G. Nómethy. Ism. Wochenschrift
f. Klass. Phü. 1889. 1204. lap.

1564. Vergilius Aeneisének I. és II. könyve. Iskolai és magán-
használatra. Ford. és verssorok szerint haladó szógyüjteménynyel ellátta

Danielovics Kálmán. Budapest, Eggenberger, 1890. (8 r. 173.1.) 90
kr. — Ism. Dr. Nómethy G. Phil. Közi. 711—713 1.

1565. Vergilü (P.M.) Aeneidos libri XII. Bevezetéssel és magya-
rázatokkal ellátta Pirchala Imre. 2. kiadás. I. köt. I—VI. Budapest,
Eggenberger, 1890. (8-r. 171. 1.) 70 kr.

1566. Vergilius (P. Maró) Aeneise, íorditotta és jegyzetekkel

kisérte Barna Ignácz. Bevezetéssel ellátta dr. Némethy Géza. Budapest,
Franklin társ. 1890. (8-r. 348 1.) 2 írt. Rövid ism. Vasár. Ujs. 1.-be.

Ism. Dr. Csengeri J. Phil. Közi. 529—535. 1.

1567. — . Ugyanaz latinul és magyarul, u. o. (8-r. 648. 1.) 3 frt.

1568. Virgil Aeneise, fordította Gyurits Antal. I. füzet. 4. kiad.

(Római remekírók magyar fordírásban. 20). Budapest. Lampel R. 1889.

(16-r. 1-96. l.)40kr.
1569. Vergilius II. eclogája. (Alexis). Ford. Vietórisz Józs. Phil.

Közi. 572—574. 1.

1570. Dávid I. és dr. Fodor Gy. Vergilius Aeneisének teljes szó-

tóra. Ism. Dr. Némethy Géza. Phil. Közi. 614. 1.

1571. Hoffmann M. Der codex Mediceus des Vergilius. Rövid
ism. Phil. Közi. 444. 1.

1572. Tóth György, dr. Praeparatio Vergilius. VI. énekéhez. I.

füzet. VI. 1—337. (Latin praeparatiók. 2. füz.). Budapest, Singer és

Wolfner, 1890, (8-r. 48 1.) 30 kr. — II. füz. (V. 337—752.) (Latin prte-

par. 5. füz.) (49—96 1.) 30 kr. — Ism. dr. Pruzsinszky J. Phil. Közi.

708. 1.

1573. — Lásd. 1208. sz. a. is.

1574. Uj latin. Kempis rlamás. Imitációjának verses fordítása.

m. könyv. 30. 35. 36. fej. Kálmán Károlytól. Magy. Állam. 20. sz.

1575. XIII. Leo. Der Papst ah Dichter. Ism. g. M. Pester Lloyd.
60. sz.

1576. Der Papst als Schriftsteller. (Anlásslioh der letztenEncy-

klika Leo's XIII.) Pester Lloyd 31. sz.

1577. Negovetich Arturus. De Marci chronic© de rebus ge9tis

Hungarorum latinitate. Phil. Közi. II. pótköt. 275—304. 1.

1578. Uhlárik János. Anonymus latinsága. Ism. Dr. Vári R. Phil.

Közi. 261—265.
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1579. Vietórisz Jos. C. De J. M. Bruti históriáé hungaric© lati-

nitate. Phil. Közi. II. pótköt. 305-334. 1.

1580. Magyar Jogtörténeti Emlékek, összegyjtötték dr. Kolos-
váry S. és dr. Óvári K. Ism. Bartal Antal. Phil. Közi. 394—402. 1.

7. Latin nyelvtanok és szótárak.

1581. Bartal Antal és Malmost Károly. Latin mondattan. 3. kia-
dás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. VII, 265, VE, 1.) 1 frt. 60 kr.

1582. Dávid István. Latin olvasókönyv Livius, Ovidius, Phsedrus
mveibl és más költk gnómáiból a gymnasiumok III. és IV. osz-

tálya számára, valamint a reál- és polgári iskolák használatára. A ta-

nítás legújabb módja szerint. 3. lényegében változatlan kiadás. Buda-
pest, Lampel R. 1890. (8-r. VIII, 186 1.) 1 frt.

1583. Dávid István. Latin olvasó- és gyakorlókönyv az I—IV.
gymnasiumi osztály számára. Schultz-Dávid latin nyelvtanához. 5.
lényegében változatlan kiadás. Budapest, Lampel B. 1890. (8-r. 311.
1.) 1 frt. 20 kr.

1584. Dávid István. Latin synonymika (rokonértelm szók gyj-
teménye) és a latin helyesírásnak rövid vázlata. A gymnasiumok III—
VIII. osztálya és a tanárjelöltek számára. — A latin pzótárak és nyelv-
tanok kiegészítéséül és az írásbeli dolgozatokhoz szükséges segédeszkö-
zül. Budapest, Lauffer V. 1889. (8-r. 76. 1.) 40 kr. — Ism. dr. Némethy
G. Phil. Közi.. 402. 1.

1585. Hennberger Ágoston dr. A latin nyelv elemei. Készítette

Kovács Béla. 2. átdolgozott kiadás. M. Sziget, Berger M. 1890. (8-r,

1801.) 1 frt. 40 kr.

1586. Hólzweiszig Frigyes, Latin gyakorlókönyve a harmadik
osztály számára. Fordította és latin-magyar és magyar-latin szótárral

ellátta dr. Pecz Vilmos. Budapest, Franklin, t. 1890. (8-r. 248 1). 1 frt.

40 kr.

1587. Schvltz Ferdinánd. Kisebb latin nyelvtana. Átdolgozta Dá-
vid István. A szerztl egyedül jogosított magyar kiadás. 6. javított, de
lénvegóben változatlan kiadás. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r. V, 29&
1.) 1 frt. 20 kr.

1588. Szamosi János. Latin olvasókönyv a gymnasiumok I. és II.

osztálya számára. 2. kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 1601.)
1 frt.

Értekezések.

1589. P. V. Alany nélküli mondatok. Phil. Közi. 134. 1.

1590. P V. Az accusativus mint az alany kifejezje. U. o. 135. 1.

1591. Pintér E. A latin igeragozás rendszere. Ism. Pruzsinszky

J. u. o. 562

—

567. 1. Pintér válasza. 638. 1. Pruzsinszky viszonvá-

laeza. 639.

1592. P. Rácz Soma. Állapothatározó és attribútum. Ism. Dr.
Pruzsinszky Ján. U. o. 628—631. 1.

1593. P. Thewreivk E. Vari® lectiones. 76. Tacit, Germ. 38. —
77. Voce8 vari© animantium. — 78. Auruncat. (Goetz. Corp. gloss. IV.

308.) — 79. (Corp. gloss. IV. 359.) — 80. (Pauli Hifit. Rom. I. 1.)
—

81. (Georg. Grammat. I. költ. 65. v.) Phil. Közi. 281—287. 1. — 82.
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(Anth. Pal. XV. 13). — 83. (canistellum) — 84. (Abavus glossariumá-
hoz. Corp. GIobb. IV. 342, 53. sz.) — 84. (brisca. Cod. Bern. 236. fol.

65a col. 2.) — u. o. 371—373. 1. — 86. (Acrus, — a, — um.) 87. Cato-
nis de musis versus. — 88. Epietula DidonÍ9 ad Aeneum. — u. o.

465—467.
1594. P. Thewrewk E. Ac veluti. U. o. 643 1.

1595. P. Thewrewk E. Incudo, -inis- U. o. 727. 1.

8. Hazai skori régiségek.

1596. Aquincum (képpel). Athenfflum. napt. 1890. 54—56. 1.

1597. Az archaBlogiai bizottság. (1858—1890.) Akad. Értesít.
473—490. 1.

1598. Ballagi Aladár. Brassai ötvösök és ötvösmvek. 1526

—

1540. Arch. Ért. 385—402 1.

1599. B. Belhdzy Ján. A régi magyar pénzverési súlymérték.

Ism. r—y. U. o. 184—185 1.

1600. Bella Lajos, soproni leletekrl. U. o. 71—75. 1.

1601. Bella Lajos a sopronymegyei múzeum néhány érdekesebb
tárgyáról. U. o. 362—366. 1.

1602. Budapest régiségei. A fváros területén talált memlékek
és történeti nevezetesség helyek leirása, szerk. Gömöri Havas Sándor.
II. köt. Budapest, 1890. (4-r. 160 1.) Ism. mp. Arch. Ért. 439—442. 1.

1603. Csoma-Cserghe. Szapolyay Imre sírköve. Arch. Ért. 342—
345. lap.

1604. Csergheöu. Csorna. Alié Grabdenkmáler aus Ungarn. Ism.
D. D. ü. o. 442. 1.

1605. Cserni Béla. Apulumi maradványok. Alsó fehórmegy. tört.

rég. társ. III. évkönyve 19—46. 1.

1606. Czóbor Béla dr. A jaáki apátsági templom. Arch. Ért. 11—
17. lap.

1607. Czobor Béla. A berni diptychon. U. o. 334—339. 1.

1608. Darnay Kálmán. Népvándorlási temetkezések. Magy. Sá-

lon. XIV. köt. 218—220. 1.

1609. Darnay Kálmán. Ujabb adatok a csabrendeki urnatemet-
höz. Arch. Ért. 167—168. 1.

1610. Dudás Gyula. A délvidék bronzkoráról. Tört. és rég. Érte-

sit. 13—21.1.
1611. Dudás Gyula. Alföldi halmok. Ism. F. L. U. o. 279. 1.

1612. Dudás Gyula. Ujabb csókái leletekrl. U. o. 356. 1.

1613. Farkas Sándor csongrádi bronzkori lelete. U. o. 356. 1.

1614. Fenichel Samu. A rozsdás fémrégiségek megóvása. U. o.

2gg 288. 1.

1615. Findly H. Der Fund von Apahida. Ung. Rev. 761—770. 1.

1616. F. R. Bregetioi metszett k. Arch. Ért. 93. 1.

1617. Frhlich Róbert. Római föliratok Alsó- és Fels-Pannoniá-
ból. U. o. 1—11. 148—158. 227—236. 315—331.

1618. Frhlich R. Hesione. U. o. 446. 1.

1619. Gaul Károly. Ökori kocsik helyreállítása. U. o. 97—126. 1.

1620. Gusbeth Dr. Ed. Aicháologisches aus Kronstadt. Korresp.

blatt. d. Ver. f. siebenb. Landeskunde. Nr. 10.
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1621. Gyárfás. Pannónia keresztény emlékei. Ism. írod. Szemle.
5. szám.

1622. Györik Márton. Római érmek a pozsonyi ágost. hitv.

evang. lyceum dr. Schimkó Dániel-féle éremgyjteményébl. 5. 6. köz-
lemény. Pozsony, Drodtleff R. 1890. (8-r. 230 1.) 60 kr.

1623. H. M. Ein neuer Fund römischer Silberdenare. Korreap.-
Blatt d. Ver. f. siebenb. Landeskunde. Nr. 4.

1624. Hampel J. A nemzeti múzeumi régiség osztály az 1889.
okt.—dec. évnegyedben. Arch. Ért. 84—90 1.

1625. Hpl. Két Árpádkori föliratos emlék. U. o. 127—132. 1.

1626. Hpl. Forrói bronzlelet. U. o. 146—148 1.

1627. Hyl. János Zsigmond emlékérme, ü. o. 160. 1.

1628. Hampel József. Archeológiai tanulmányok az 1889. évi

párisi világtárlaton. U. o. 193—222. 1.

1629. Király Bál. A római birodalom provinciái. Bud. Szemle.
63. köt. 161— 177; 355—383. 1. 64. köt. 27—57 1.

1630. Király Pál. Micia (Veczel) rövid ismertetése. (Dévai freál
1889—90. ért. 3—201.)

1631. Király Pál. UlpiaTraiana. Ism. Téglás G. Fv Lap. 332. sz.

1632. Király Pál. Apulum. Ism. m. n. Arch. ért. 79. 1.

1633. Kövér Béla. Régi ötvösmvek jelz bélyegeinek megfejtése.

U. o. 17—28. 1.

1634. Kövér Béla. Szent István-féle casula. U. o. 332—333. 1.

1635. lfj. Kubinyi Miklós a liptószentmártoni kardleletrl. U. o.

357—359. 1.

1636. Kuzsinszky Bálint, Aquincum és romjai. Budapest, Kilián
Fr. 1890. (8-r. 30 1.) 40 kr. — Ism. n. Phil. Köz. 635. 1. — F. R. Arch.
Ért. 280. 1.

1637. Kuzsinszky Bálint dr. A carnuntumi ásatások. Arch. Ért.
42-46. 1.

1638. Kuzsinszky Bálint dr. Római sírok Budán és környékén.
U. o. 158—160. 1.

1639. Lepszy Lénárd. A magyar sodronyos zománcz Lengyelor-
szágban. U. o. 46 —59.

1640. Majldth Béla. Nyitraszegi urnatemet. U. o. 237—240. 1.

1641. Majldth Béla. Az orosházai sírmez. U. o. 417—423. 1.

1642. Marienescu Atan. Aurelianu impSratulu si retragerea sa

din Dacia. Transsilvania. Nr. 10.

1643. Mihalik József. Selmeczbányai ötvös mvek a XVII. szá-

zadból. Arch. Ért. 348—350 1.

1644. Nagy Géza. A magyar középkori fegyverzetrl. U. o.

289—301.
1645. Kikolics Ignácz. Az amphitheatrum ós az amphitheatralis

játékok (Budapesti II. ker. fgym. 1889—90. ért. 3—21. 1.)

1646. Pulszky Ferencz. Tanulmányok a népvándorlás korának
emlékeirl. Ism. mp. Arch. Ért. 182—184. 1.

1647. Pulszky F. Denkmáler der Völkerwanderung. Ung. Rev.

81—91.335—354.1.
1648. Pulszku Fr. Die Renaissance und König Mathias. Ung. Rev.

663—671.1.
1649. Pulszky Károly. Három magyar érdek olasz renaissance

emlék. Arch. Ért. 301— 315. 1.
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1650. Récsey Vietor. Ó-egyiptomi képek. P. Napló 299. sz.

1651. Récsey Viktor a borsod-harsányi skori leletrl. Areh. Ért.

-62—66. 1.

1652. Reizner János. A szegedvárosi múzeumról U. o. 435

—

438. lap.

1653. R>mai sírok Vespasian idejébl Abrudbánya vidékén. Er-
délyi Híradó. 263. sz. — Erre felvilágosítás. Erd. Hiradó 274. sz.

1654. Rohrbacher Miklós. Gyr czímere és szinei. Gyri Köz-
löny. 137. sz.

1655. Sándorfi Nándor a szomolányi steleprl. Arch. Ért. 66

—

71. lap.

1656. S-i. N-r. Stomfavidéki régiségek. U. o. 93. 1.

1657. Sándorfy Nándor egy trencséni czímerrl. U. o. 366

—

368. lap.

1658. Száraz Antal. Hazai archeológiánk a magvar orvosok és

természetvizsgálók vándorgylésein. (1840—1888) U. o. 426—429. 1.

1659. Szendrei János dr. A pozsony-széleskúti gvtírfílelet. U. o.

59-61. 1.

1660. Szendrei János dr. skori csésze a muhi pusztáról. U. o

191—192. 1.

1661. Téglás Gábor. A Korábia római bányászata és ketts sírme-

zeje. Zalathna (Alsó Fehér megye) közelében. Budapest, 1890. (8-r.) 40
rajz. Ism. Király Pál. Nemzet. 244. sz.

1662. Téglás Gábor. Micia, mai nevén Veszel. Fv. Lap. 195. sz.

1663. léglás Gábor. A rómaiak aranybányászatának rvidéke
Dácziában. Földr. Közi. 326. 1.

1664. Téglád Gábor. Archeológiai képzelgés. (Vespasian-féle sír-

halmokról). Fv. Lap. 344. sz.

1665. Téglás Gábor. Július Alexander állami vállalkozó Daciában.

U. o. VH. köt. '92—93. 1.

1666. Téglás Gábor. Ujabb adalékok Dacia felirattárához. Erdélyi

muz.-egyl. kiad. VII. köt. 388.—400. 1.

1667. Téglás G. Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatá-
ról. Ism. F. R. Arch. Ért. 77—79. 1.

1668. JMglás Gábor. Jupiter és Junó szoborcsoportról. U. o. 360

—

362. lap.

1669. Téglás István. Domborm a hóvizi castrumból. U. o. 359 1.

1670. Tischler Ottó dr. Zománczos ékszerek a vaskorból a n. mú-
zeumban. U. o. 222—227. 1.

1671. Undset a fibulákról. Ism. mp. U. o. 76. 1.

1672. Undset J. Egy túróczmegyei leletrl. U. o. 164—167. 1.

1673. Vásárhelyi Géza. A tinnyei urnatemet és egyéb ottani

leletrl. U. o. 430—432. 1.

1674. Wosinszky Mór. A bonyhádvidéki bronzlelet, U. o. 29

—

42. lap.

1675. Wosinszky Mór. A hasogatott keszközök néhány ritkább

alakja. U. o. 141—146 1.

1676. Wosinszky Mór. A nagy-mányoki népvándorláskori sírlelet.

U. o. 432—435. 1.

1677. Wosinsky Moritz. Das práhistorische Schanzwerk von Len-
gyel, seine Erbauer und Bewohner. Ung. Rev. 513—549. 788—804.

Phüologiai Közlöny. XV. 5. 6.
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1678. Ziehen Gyvla dr. Két pannóniai domborm. Arch. Ert.
423—426. 1.

IX. Germán nyelvek s irodalmak.

1. Német.

a) Irodalomtörténet.

1679. Albert M. Altes u. Neues. Ism. Hermannstádt. Ztg. 4. sz.

1680. Dr. Czirbusz Géza. A huno-gót Atlieposz. Phil. KözL
507—511.

1681. Deutscher Minnesang (Universalbibliothek.). Rövid ism.
Phil. Közi. 69. 1.

1682. Gártner Henrik. A német polg. dráma eredete. (Nagyváradi
freálisk. 1889—90. ért. 5—19. 1.)

1683. Dr. Hannenheim J. Eine Schulkomödie des 16. Jahrhun-
derts. Korresp. bl. d. Ver. f. siebenb. Lnndeskunde. Nr. 5.

1684. Heinrich G. Német irodalom története. II. köt. Ism. Kele-
men Béla. P. Napló. 60. sz.

1685. Heinrich G. A német irodalom rövid története. lem. dr.

Schnábl Rob. Tanáregyl. Közi. XXIII. évf. 116—118. 1.

1686. Heinrich Gusztáv. Az ófelnémet bölcsödal. Phil. KözL
796—803. 1.

1687. Hevesi K. Ein Wiener Dichterheim (Zum achtzigsten Ge-
burtstag Ludwig August Frankls). Pester Lloyd 32. sz.

1688. Jostes V. Die deutsche Bibel-Übersetzung des Mittelalters.

Ism. A. Phil. Közi. 731.

1689. Lyka Károly. Uj szamaritánusok. Fv. Lap. 142. sz. (Az
uj-német drámáról.)

1690. Mielke H. Der deutsche Román d. XIX. Jahrh. Rövid ism.

Phil. Közi. 729. 1.

1691. Paul H. Grundriss der germán. Philologie. Ism. Kisch C.

Korrespond. bl. d. Ver. f. siebenK Landeskunde. Nr. 12.

1692. P. G. Az els Kürenbergi-strófa szövege. Phil. Közi. 139. 1.

1693. Rehorn K. Der deutsche Román. Rövid ism. h. Phil. Közi.

728. lap.

1694. SchuUerus Adolf. A «Himilríche» czím közópfelnémet költe-

mény. Phü. Közi. II. Pótköt. 15—32. 1.

1695. A Siegfried-dal új kritikai kiadása GoltherF.-tól. Ism. Phil.

Közi. 68.

1696. Spengler Franz. Der verlorene Sohn im Dráma des XVI.
Jahrhunderts. Innsbruck 1888. Ism. Dr. Petz Gedeon. Phil. Közi. 55

—

59. lap.

1697. Tenger M. Die Frau aus dem Veilchenhause. Román. Ism.

Siebenb. deutsch. Tageblatt. 4948. sz.

1698. Vajda Johann. Der Sylvester der Robinsoné. Ford. Hand-
mann Ad. Ung. Rev. 169. 1.

1699. IVetz W. Die Anfange der ernsten bürgerlichen Dichtung
des XVIII. Jahrhunderts. Ism. Gártner Henrik. Phil. Közi. 120—125.

1700. Wöber F. X. Die Reichersberger Fehde u. das Nibelungen-

lied. Ism. h. Phil. Közi. 729—730. 1.
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1701. Petz Gedeon. A német IS-hangokról. Phil. Közi. 230—
233. lap.

1702. Zur Erforschung des siebenbürgisch-sácheischen Dialektes.
Korresp.-Blatt d. Ver. f. siebenb. Landeskunde Nr. 12.

1703. Míich R. A «sváb» név etymologiája. Rövid ismert. P. G.
Phil. Közi. 140.

1704. Zum piebenbürgisch-sáchsiechen Wcrtscbatz. Korrespon-
denzbl. d. Ver. f. siebenb. Landeskunde. 1. 5. sz.

b) Egyes írók.

1705. Ackermanné. de Gerando. A. -tói. Magyar Bazár. 18. sz.

1706. Ackermann. — L. 1868. sz. a.

1707. Allmers. Mezei magány. Ford. Feleki Sándor. Orsz.-ViL
30. szám.

1708. Latkóczy Mihály. Bauernfeld és a magyarok. Nemzet.
228. sz.

1709. Baumbach. Este lesz már. Ford. Révész Ern. Fv. Lap.
334. sz.

1710. Becker Nándor. Happel « Magyar Hadi Román »•ja. Phil.

Közi. 374—390.
1710a. Behse. Szélcsend. Ford. Révész Tiv. Székesfehérv. és vid.

50. szám.
1711. Blumenthal Oszkár. A sövény melll. Vígj. 4 felv. Elször

adatott a nemz. színházban decz. 19-én.

1712. Bodenstedt. Ibrahim. Fordít. Révész E. Szabadkai HirL
41. szám.

1713. Busch Vilm. Marci és Miska. Magyar. Cziklay Laj. Ismert.

Valerius. Magy. Állam. 291. sz.

1714. Dahn F. Odhin vigasza. Ford. gr. Csáky Albinné. Ismert,

dr. Dengi Ján. Fv. Lap. 46. sz.

1715. Geibel. Oroszországi kép. Ford. Ger Lajos. Magy. Szemle.

48. szám.
1716. Geibel. Tiberiua halála. Ford. HódosiLaj. Délmagyar. Közi.

121. sz.

1717. Goethe. Vendé Ern. Goethe, mint nvérének nevelje. Fv.
Lap. 158. sz.

1718. Goethe. Iphigenie anf Tauris. Ein Schauspiel. Magyarázta
dr. Szemák István. (Görög, latin és német classikusok gyjteménye 5.)

Budapest, Lauffer V. 1889. (X, 62 1.) 30 kr.

1719. Goethe. Iphigenia Taurisban. Ford. Csengeri János. A Lu-
kács Kripztina-féle pályázaton megdicsért mfordítás. Kiadja a Kisfa-

ludy-társaság. Budapest, Franklin-t. 1890. (8-r. 86 1.) 1 frt. — Elször
a Kisf.-Társ. Évi. XXIV. 191—241. 1. jelent meg.

1720. Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma. Ford. Csengeri Ján.

HL felv. 1. jelenet. Fv. Lap. 148. sz.

1721. Goethe. A holtak táncza. Ford. Décsy J. Nyugatmagyar.

Hiradó. 99. sz.

1722. Goethe. Húsvétkor. Ford. Syrigambus. Szab. Egyh. 8. sz.

1723. Goethe. EÜJXXiov 'Ajjjuvío? Ka- itocosiz. Ford. Dühr A. Ism.

Himpfner B. Phil. Közi. 419-423. 1.

43*
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1724. Goethe naplói. Röv. ism. Phil. Közi. 445. 1.

1725. Czirbusz Géza. Goethe Hermann und Dorothea-jának tar-

talmi iejtegetése a VII. osztályban. (Kolozsvári kath. fgym. 1889—90.
ért. 1—15. 1.)

1726. —.Lásd 934. sz. a.

1727. Gottschaü R. Zokog a vén harang. Ford. Doktor Ferencz.
Orsz.-Vil. 23. sz.

1728. Gráf. Az sírja. Ford. Feleki Sándor. Orsz.-Vil. 30. sz. —
Emlékezés a gyermekkorra. U. o. 38. sz.

1729. Greif. 1. A régi naptár. Ford. Fidelis Székesfehérv. és vid.

15. sz. — 2. Téli kép. U. o. 23. sz. — 3. Pünkösd. U. o. 62. sz.

1730. Grillparzer. Bayer József. Grillparzer drámáinak els ma-
gyar fordításai. 1. Inártsi Pap Gábor Sapphoja. Phil. Közi. 599—608. 1.

2. Az sanya Petrichevich Horváth Dánieltl. U. o. 660—666. 1.

1731. Ivánji Jen. Gutzkow Károly. Uriel Acosta. Szomorújáték.
Fv. Lap. 266. sz.

1732. Hamerling. Sok álom. Ford. Feleki Sándor. Ország-Világ.

30. szám.
1 733. Hamerling Róbert. Szerelmi üdvözlet. Ford. Luby Sándor.

Orsz.-Vil. 10. sz.

1734. Hartmann ronAue. Keresztesdal. Ford. Bartha Döme. Phil.

Közi. H. pótköt. 334. 1.

1735. Hartmann. Escseppek. Ford. Feleki Sándor. Orsz.-Világ.

30. szám.
1736. Heidek F. Áldom azt . . . Ford. Doktor Ferencz. Orsz.-Vil.

23. szám.
1737. Heine. Heine. 1. Hajón. Ford. Endrdi Sándor. Fv. Lap.

65. sz. — 2. Álomként áll elttem. — 3. A fej beszél. U. o. 129. sz.

1738. Heine dalaiból. 1. Ha együtt vagyok veled .... 2. Hajóm
fekete vitorlákkal .... Ford. Endrdi Sándor. Fv. Lap. 212. sz.

1739. Heine. Ott a csendes tengerparton. Ford. Fényes Ern.
Nagyvár. Hirl. 22S. sz.

1740. Heine, dalok 1. 2. Fordít. Ferber Albert. Gömör-Kishont.
18. szám.

1741. Heine. Apró dalok. 1—4. Ford. Geduly József. Kecském.
Lap. 9. sz.

1742. Heine. Ott künn a hó . . . Ford. Méry K. Zala. 51. sz.

1743. Heine. Éjjel. Ford. Nógrádi Jen. Magy. Szemle. 6. sz.

1744. Heine. Világ-folyás. Ford. Novitzky László. Komárom. Lap.
25. szám.

1745. Heine dalaiból. (Epésen szól a lantom.) Ford. Pataj Sánd.
Bácska. 86. 6Z.

1746. Heine. A rózsák mért oly haloványok. Ford. Szombatfay
Bálint. Muraköz. 7. sz.

1747. Heine. Egy költ életébl. Dr. Zoldner Béla. Fv. Lap.
103. 104. sz.

1748. Heine hagyatékából. Egyetértés. 169. sz.

1749. Herder. Diogenes és Crösus. Ford. Pájer Mihály. Sopron.
94. szám.

1749a. Hilfshoff. Az ifjú anya. Ford. Fidelis. Székesfehérv. és vid.

135. sz.
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1750. Hörmann. Egy élet története. Ford. G. B. Fvár. Lap.
58. szám.

1751. Hugó Kár. Borgia Lucretia. Nagyvár. Hirl. 115. sz.

—

Ö. M. U. o. 118. ez.

1752. E. Kovács Gyula. Hugó Károly «Brutus és Lucretia • -ja.

Fv. Lap. 17. sz.

1753. Jean Paul. Scossa Dezs. Jean Paul és «Levanája». Nép-
tanít, lapja. 102—104. sz.

1754. KeUer Gottfried. Látod azt a csillagot ? Ford. Révész Ern.
Fv. Lap. 199. sz.

1755. Keller Gottfried. A Hét. 29. sz.

1756. Kleist. — Lásd 976. sz. a.

1757.2. Lajos bajor király. Szent Lázár szigetén. Ford. Simay
János. Fv. Lap. 84. sz.

1758. I^eitner. Emlékezés. Ford. Feleki 8. Ország-Világ. 30. sz.

1759. Lenau. Lenau. A lelki beteg. Ford. Bálinth Gyula. Magy.
Szemle. 41. sz.

1760. Lenau. 1. Csapszékben. 2. Niagara. (Lengyel dalaiból.)

Ford. Nagy Mór. Erd. Hiradó. 6. sz.

1761. Lenau. Az álarczos bál. (Lengyel dalokból.) Ford. dr. Nagy
Mór. U. o.21. sz.

1 762. Lenau. szszel. Ford. Ivánfi Jen. U. o. 253. sz.

1763. Lenau. szi elhatározás. Ford. dr. Nagy Mór. U. o. 256. sz.

1 764. Lenau. Az orvvadász. Ford. Nagy Mór. Magyarság. 85. sz.

1765. H. Lenau menyasszonya. Phil. Közi. 136. 1.

1766. Lessing. Dudek János. Lessing Bölcs Náthánja. Apologe-
tikai tanulmány. Hittudományi folyóirat. 13—46. 293—305. 558—
573. lap.

1767. Dr. Weninger László. Lessing G. E. iBölcs Náthám-ja.
Ism. Petz. G. Phil. Közi. 126—129. 1.

1768. Lindner E. Immerblühender zipserischer Liederpuschen.
Ism. Ung. Revue. 175. 1.

1769. Logau. A csók. Ford. Móry K. Zala. 51. sz.

1770. Logau. 1. Szépség. 2. A szerencse. Ford. Sajó Sándor. Magy.
Sálon. XIH. köt. 659. 1.

1771. Ludwig Frigyes. Légy üdvöz, mennyei este ! Ford. id. Pékár
Károly. Phil. Közi. H. pótköt. 121. 1.

1772. Luther. Karácsonykor. Ford. Sántha Károly. XH. óvf. 4. sz.

1773. Matthison. Lásd8G0. sz. a.

1774. Meyer C. F. A bvös dal. Ford. Rónay István. Magy. Bazár.
15. szám.

1775. Heinrich v. Morungen. Számkivetve élj. . . . Ford. Simon
Lajos. Phil. Közi. 287. 1.

1776. Mosenthal S. H. A Ghetto legendája. Bartók Lajostól. Pesti

Napló. 207. sz.

1776a. Paoli Betty. 1. Jó éjszakát. 2. Kés! Ford. Szülik József.

Magy. Szemle. 4. sz.

1777. Pfeffel A kölyök nyúl. Ford. Bálinth Gyula. Magy. Szemle.
43. sz.

1778. Pichler Adolf. Pán halála. Ford. Szülik József. Magy. Á1L
80. szám.
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1779. Priamel. Természetellenes. Ford. Bartha Döme. Fv. Lap.
506. sz.

1780. Reinick. Furcsa történet. Fordította Bleyer Izidor. Békés.
18. szám.

1781. Richardson. Clarissa. Német ford. Rövid ism. h. Phil. Közi.
636. lap.

1782. Rothenflue. A halottas ing. Ford. Rosty Kálmán. Magyar
Állam 19 sz.

1783. Rückert. 1. Tanács. 2. Esti dal. Ford. Dombi Lajos. Békés.
?2o szám.

1784. Sachs H. Thon Fr. W. Das Verháltniss des H. Sachs zu
der antiken und humanist. Komoedie. Röv. ism. //. Phil. Közi. 138. 1.

1785. Scherer. Ne menj tovább! Ford. Feleki Sándor. Orsz.-Vil.

47. szám.
1786. Scherer Edmund. Bud. Szemle. 63. köt. 288—294. 1.

1787. Schiller Fr. DieBraut von Messina. Magyarázta dr. Bauer
Simon. Ism. dr. Kircz Jakab. Tanáregyl. Közi. XXIII. évfolv. 475

—

478. lap.

1788. Schiller költeményei. Fordították Szász Károly, Vargha
Gyula, Váró Ferencz. Kiadja a Kisfaludy-Társas. Budapest, Franklin-t.

1890. 1 írt 60 kr. Ism. dr. Kereszty Géza. Magy. Sión. 234. 1.

1789. Schiller, a) Dithyramb. b) Hegyi dal. Ford. Szász Kár. Vas.
Ujs. 9. sz.

1790. Schiller. A táncz. Ford. Váró Fer. U. o. 9. sz.

1791. Schiller Frigyes. A zarándok. Ford. Syrigambus. Szabad
Egyh. 9. sz.

1792. Bettelheim Róbert. Schiller «Die Kranichedes Ibykus* ez.

balladája. Magy. Szemle. 23. sz.

1793. Háhn Adolf. Schiller Telijérl. (Székesfehórv. áll. freál.
1889—90. ért. 3—13. 1.)

1794. Kaas I. A Schiller-ház Weimárban. Magy. Szemle. 47. sz.

1795. TimárPál. Schiller Demetriusa. Phil. Közi. 22—34. 1.

1796. Schiller u. Ltte. Arad. Ztg. 44. sz.

1797. Schiller Martinuzzi-terve. Phil. Közi. 732. 1.

1798. Seidel R. 1. Öreg betk. 2. Szegény édes anyám. Ford. Dok-
tor Ferencz. Orsz.-Világ. 23. sz.

1799. Seidl. A férfi fegyverei. Ford. EndrdiS. Veszprém. 1 sz.

1800. Seidl Mi marad? Ford. Fidelis. Szókesfehérv. ós vidéke.

72. szám.
1801. Speirogel. Dicséret. Ford. Simon Lajos. Phil. Közi. 488. 1.

1802. Stahlenberg. Feddés. Ford. Syrigambus. Szabad Egyház.
21. 22. sz.

1802a. Storm Th. A szegfk. Ford. Osváld Kálmán. Gyri Közi.

133. sz.

1803. Sudermann. Sudermann H. A becsület, színm 4 felv.

Ford. Fái J. Béla. Elször adatott a népszinházban 1890 decz. 20.

1804. Lázár Béla. Sudermann mint elbeszél. (A tFrau Sorge»).

Fv. Lap. 313 sz.

1805. Sudermann Hermán. A becsület. Színm. Ism. Fv. Lap.

51. sz.

1806. — Lásd 91. sz. a. is.

Digitized byGoogle



A MAGYAR PHILOLOGIAI IRODALOM. 67

1

1807. Traeger. Lesz idö, hogy alhatol. Ford. Révész Ern. Fv.
Lap. 196. ez.

1808. Uhland. Halál-érzet. Ford. Bálinth Gyula. Magy. Szemle.
32. sz.

1809. Uhland. Az éji zene. Ford. Fényes Ern. Nagyvár. Hirl.

228. sz.

1810. Uhland. A jó barát. Ford. id. Pékár Károly. Phil. Közi. II.

pótköt. 14. 1.

1811. Holland W. L. Zu L. Uhlands Gedáchtniss. Rövid ism.

p. g. Phil. Közi. 447. 1.

1812. Waltfter v. d. Vogelweide. Ford. Wigand János. 1. Örömte
len idk. Phil. Közi. 192. 1. — 2. A szerelem balgasága, u. o. 233. 1. —
3. Sóvárgás a tavasz után. u. o. 267. 1. — 4. Szépség és báj. u. o. 299. 1.

1813. Weber. a) A perjel oktatásaiból. 16. — b) Hildegunda gyá-
szából. 4. 11. sz. Ford. Iharos Lajoe. Szépirod. Kert. 2. sz.

1814. Wernher von Elmeidorf német tanitó költ. Phil. Közi.

733. lap.

2. Svéd-norvég.

1815. Ger Lajos. Szt.-Keyne forrása. Ó-skót ballada. Magy.
Szemle. 37. sz.

1816. Ibsen. Ibsen Henrik. A társadalom támaszai. Dráma 4 felv.

Ford. Lázár Béla. Els eladása ápril. 18.-án.

1817. Ibsen Henrik. Hedda Gabler, dráma. Nemzet. 351. sz.

1818. Braun Sándor. Ibsen és a szocziálizmus. P. Napló 112. 113.

szám.
1819. Ivánfi Jen. A fizikum romantikája. (Ibsen Henriknél.)

Fv. Lap. 85. sz. — Ibsen betegei. U. o. 91. sz.

1820. Lázár Béla A romantikus Ibsen. Ország Világ. 17. sz.

1821. Szüts Miklós. A iNora» befejezése. Zala. 17—18. sz. Erre
válasz, u. o. 19. sz.

1822. Timár Szaniszló. Ibsen Henrik két betegérl. Fóv. Lap.
88. sz.

1823. ik. Ibseo. Bud. Hirl. 121. sz.

1824. Sjöberg Erik. Megnyugvás. Svédbl K. és B. Kereszt. Nép-
barát. 12. sz.

3. Holland' Vlüm.

1825. Antheunis G. Th. Egy édesen elringató. Hollandból ford.

Szalay Károly. Vasár. Ujs. 28. sz.

1826. Claeys H. Három lovag. Vlám ballada Ford. Kecském.
Lap. 16 sz.

1827. Huggens C. Régi bölcseség. Hollandból ford. Szalay Kár.
Vasár. Ujs. 28. sz.

1828. Liilojs B. H. GeHerni est. Hollandból ford. Szalay Kár.
Vas. Ujs. 28. sz.

1829. G. Swarth Helén. Fov. Lap. 19. sz.

4- Angol.

1830. A. Browning. A Hét. 4. sz.

1831. Bidwer, E. L. Richelieu. dráma 5 felv. Ford. Tóth Józs.

Uj betanulással adatott a nemz. színházban máj. 7-én.
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1832. Burns. Burns. A dumfriesi önkénytesek. Ford. Lévay Jó-
zsef. Bud. Szemle. 61 köt. 302. 1.

1833. Burns. Tavasz van. Ford. Lévay Józs. U. o. 62. Köt. 134. L
1 834. Burns. Hová való vagy. Ford. Lévay Józs. U. o. 63. köt.

114. lap.

1835. Burns. Felföldi Mari. Ford. Lévay Józ h. ü. o. 63. köt.
435 lap.

1836. Burns. Éljen a lányka, ha pénzes. Ford. Lévay Józs. Fv.
Lap. 18. sz.

1837. Burns K. Farewell to the Highlands. Ford. Pázmány Z
Gyri Közi. 5. sz.

1838. Byron. Byron. A végzetek párbeszéde. (Manfrédból) Ford-
Ábrányi Emil. P. Napló 353. sz.

1839. Byron 1. Inez. Ford. Seress Imre. Magy. Szemle. 23. sz.—
2. Jó éjpzakát. ü. o. 20. sz.

1840. Byron. Búcsú (Childe Harold-ból). Ford. Spóner Andor. P.
Napló 95. sz.

1841. Byron. A számÜBött zsidó dala. Ford. Syrigambus. Szabad.
Egyház. 24. sz.

1842. Byron. Szenna-Cherib pusztulása. Gyri Közi. 45. sz.

1843. Kapod József. Lord Byron. Magy. Szemle. 37—38. sz.

1844. Byron. Manfréd. J. B. Pressb. Zeitg. 318. sz.

1845. Evva Lajos. A Mikádóról. Bud. Hirl. 122. sz.

1846. Heinrich Gusztáv. Mabinogi. Phil. Közi. 612. 613. 1.

1847. Longfellow. Longfellow. A nyil és a dal. Ford. Br. Bálintitt

Józs. Magy. Baz. 19. sz.

.1848. Longfellow. Witlaf király serlege. Ford. Endrdi Sándor.

Fv. Lap. 179. sz.

1849. Longfellow H. A nyitott ablak. (The open window). Ford.

Iharo6 Lajos. Magy Szemle. 37. sz. — Ford. Excelsior. Gyri Közi. 12.

szám.
1850. Longfellow. A newporti zsidó temet. Ford. Magy.-Zsidó

Szemle. 123. 1.

1851. Longfellow. Napfény és holdfény. Ford. Badó Antal. Magy.
Szemle. 24. sz.

1852. Milton. Az elveszett paradicsom. Angol eredetibl fordí-

totta Jánosi Gusztáv. (OIcbó Könyvtár 264. sz.) Budapest, Franklin-

társ. 1890. (264 1.) 80 kr. Ism. k. n. írod. Szemle (Eger) 5. sz. - - Kath.

Egyház Közi. 9. sz. melléki. — Egyetértés. 46. sz.

1853. Moore Th. Te vagy óh Isten. Ford. Körösi Albin. Vesz-

prém. Közi. 23. 48. sz.

1 854. Norton Caroline. Barátnk voltunk. Ford. E. Kovács Gy.
Magyarpág. 66. sz.

1855. Pöe Edgár. Eldorádó. Ford. Ferenczi Z. Erdélyi Hiradó.

295. sz.

1856. Pöe Edgár. Helénhez. Ford. Körösi Albin. Veszpr. Közi.

26. szám.
1857. Scott. Scott Walter. A tzkirály. Ford. Jánosi Gusztáv.

Bud. Szemle. 62. köt. 284-289. 1.

1858. Walter Scott. A torói leány. Ford. W—r J—n. Szepesi

Közi. 13. sz.
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1859. Popini Albert. Scott Walter utolsó napjai. (Mrs. öliphant
után.) Fv. Lap. 65. sz.

1860. Shakespere. Bayer József. Sbakesperei nyomok irodal-

munkban és a magyar színészet msorán. (1790—1837.) Kisfaludy-társ.

évlapjai. 23. köt. 85—122. 1.

1861. Gáspár I. Shakespeare. Sok hhó semmiért. Pesti Napló.
287. sz.

1862. Gáspár Imre. Shakespeare iVelenczei kalmár* -ja. P. Napló
264. sz.

1863. Raich. Shakespeare és a kath. vallás. Ism. Imre Sándor.
Debr. prot. lap. 6—8. ez.

1864. Shakespeare. VIII. Henrik király. Dráma 5 felv. A nemzeti
színházban új betanulással elször szept. 6-án.

1865. . Shylock Parisban. Bud. Hirl. 10. sz.

1866. Shelley. Popini Albert. Részletek Shelley Cenci-jéból.

(J. Podhunter után.) Magy. Szemle. 17. 18. sz.

1867. Shelley. Beatrix altató dala. (— Cenci-jébl.) Ford. Popini
Albert. Magy. Szemle. 21. sz.

1868. Hegeds István. Shelley és Ackermann Prometheusa. Erd.
muz. egyl. kiadv. VII. köt. 403—424.

1869. Tennyson. Tennyson. Lord Burleigh. Ford. Radó Antal.

Vasára. Ujs. 2. sz.

1870. Tennyson. A földön túl. Ford. Révész Ern. Bácska 99. sz.

1871. Tennyson. Emlékeim. Ford. Sirygambus. Szabad Egyház.
7 szám

1872. WhittierJ. G. Maud Müller. Ford. Radó Ant. A Hét. 8. sz.

5. Nyelvtanok.

1873. Albrecht János. Német olvasókönyv. Gyakorlatokkal ós
nyelvtannal. II. kötet. A gymnasiumok 4. osztálya számára. Pozsony és
Budapest, Stampfel K. 1890. (8 r. 1761.) 1 frt. — Ism. Endrei Ákos.
Phil. Közi. 715—719. 1.

1874. Fehmann József. Deutsches Lesebuch für Mittelschulen mit
deutschen und ungarischen Anmerkungen. n. Theil. 8. umgearbeitete
Auflage. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r. 204 1.) 80 kr.

1875. FleiscMiacker M. Fr. és Kárpáti K. Német nyelvtan. Gym-
nasiumok, reáliskolák, kereskedelmi középiskolák, polgári és fels
leányiskolák használatára. Budapest, Eókai L. 1890. (8-r. 168 1.) 1 frt.

1876. Gráf Jakab. Olvasókönyv és nyelvtan a német nyelv gya-
korlati elsajátítására. Polgári és fels leányiskolák számára. I. rész.
Az I. és II. osztály számára. Budapest, Franklin-társ. 1890. (8-r. 184 1.)

80 kr.
'

1877. Hqffmann Mór. Német nyelvtani gyakorlókönyv a népisko-
lák számára. Budapest, Singer és Wolfher. 1890. I. rész. (8-r. 68 1.)

II. rész. (136 1.) Füzetje 25 kr.

1878. Hoffmann Mór. Német nyelvtan és olvasókönyv, mindkét
nembeli polgári iskolák számára. Budapest, Franklin-t. 1890. I. H. rész.

(8-r. 136, 228 1.) 80 kr. és 1 frt.

1879. Lád Károly és Oldal János. Német nyelv- és olvasókönyv
szókönywel és magyarázó jegyzetekkel a polgári fiúiskolák számára.
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I. rósz. Az I. és II. osztály számára. Budapest, Eggenberger. 1890. 8-r.

202 1.) 1 frt 20 kr.

1880. Langraf Móricz. Deutsche Sprachlehre mit 150 Uebungs-
aufgaben. I. Theil. Die Wortlehre. 42. vermehrte und sehr verbesserte

Auflage. Budapest, Lampel R. 1890. (8-r. 143, V 1.) 36 kr.

— Ugyanaz. II. Theil. Die Satzlehre. 22. vermehrte und verbes-

serte Aufl. Budapest, 1890. (141 1.) 36 kr.

1881. Ijangraf Moritz. Deutsche Sprachlehre mit 150 Uebungs-
aufgaben. Ein Handbuch für Schüler der Volks-, Bürger- und höheren
Töchterschule. I. Theil. 43. vermehrte und sehr verbesserte Auflage.

Budapest, Lampel R. 1890. (8-r. 142, VI 1.) 36 kr.

1882. Pausinger Sándor. A német helyesírás. Ism. Heinrich G.
Phil. Közi. 633—63o. 1.

1883. Pausinger Sándor. A német fnevek ejtegetéséhez. (Kolozs-
vári polg. fiúisk. 1889—90. ért.)

1884. Virányi Ignácz. Módszeres német nyelvtan középiskolák
számára. 3. javított kiadás. Budapest, Eggenberger, 1890. (8-r. 147 1.)

90 kr.

X. Román irodalmak.

1. Franczia.

1885. Arnault. La feuille. Francziából ford. Lehr Vilmos. Magy.
Szemle. 7. sz.

1886. Augier. Haraszti Gyula. Augier Emil. Bud. Szemle. 63. k.

321—354. 1.

1887. Az agg Augier. (Pailleron könyvébl.) Nemzet. 162. sz.

1888. Beranger. A börze-galambok. Ford. Prém József. Nyugat
magyar. Hiradó. 76. sz.

1889. Boros Gábor dr. Beranger. Magy. Szemle. 4. 5. sz.

1890. Beugny á' Haguerre. Egy jezsuita regénye. Ford. Rada J.

Ism. dr. Peth R. Magy. Sión. 68. 1. — yda. Kath. Szemle. 158 1. —
Havi Közi. 79. 1. — Dr. H. A. Kath. Egyházi Közi. 1. sz. melléki.

1891. Burget. Régi emlék. Ford. Radó Antal. A Hét. 4. sz.

1892. Chateaubriand. Darányi Fer. Chateaubriand iRené»-je.

Magy. Szemle. 11— 16. sz.

1893. faguet után. Chateaubriand. Kath. egyh. Közi. 14— 18. sz.

melléki.

1894. Richter László. Chateaubriand. (Nyitrai fgymn. 1889—90.
ért. 3—30. 1.)

1895. Chénier. Haraszti Gyula. André Chenier költészete. (Érte-

kezések a nyelv- és széptudományok körébl. XV. köt. 2. sz.) Budapest,
Akadémia. 1890. (8-r. 162 1.) 1 frt 50 kr. — Ism. Fv. Lap. 72. sz. —
Lázár Béla, u. o. 121. sz.

1896. Coppée. Coppée Fr. 1. A masiniszta. Ford. E. Bud.
Hirl. 190. sz. — 2. Az eleven hirdetés. U. o. 217. sz.

1897. Coppée Ferencz. A repkény. Ford. Jánosi Gusztáv. Magyar
Állam. 296. sz.

1898. Coppée. Ritornelle. Ford. Révész Endre. Fv. Lap. 159. sz.

1899. Coppée Fer. Az apa. Ford. Sas Ede. Alföld. 296. sz.

1900. Coppée Fer. Dal. Ford. Szalay Fruzino. A Hét. 36. sz.
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1901. Daudet Alfonzról. Szomahdzy t Szalonok* P. Hirl. 42. sz.

1902. Eine Erstlingsarbeit Alphonze Daudet's. Pester Lloyd
1890. Nr. 62.

1903. Dumas Sándor id. A Saint-Cyri kisasszonyok. Francziából

ford. Fái J. Béla. Vigj. 5 felv. (Olcsó könyvtár. 279 sz.) Budapest,

Franklin társ. 1890. (16-r. 133 1.) 30 kr.

1904. Feneion, Gréard Okt. Feneion. Nemzeti Iskola. 517—519.
572—575. 586—589. 616—619. 1.

1905. Feuillet. Egy párisi regény. Színm. Ism. p. P. Napló. 115.

szám.
1906. Octave Feuillet. P. Napló. 358. sz.

1907. Flaubert. Pékár Gyula. Gustave Flaubert. P. Napló. 336.

338. sz.

1908. Galeron de Calonne Bertha. Mit bánom. Ford. Br. Bálin-

titt Józs. Magy. Baz. 23. sz.

1909. Carmen Sylva. Bertha Galeron de Calonne. Magy. Baz. 23.

szám.
1910. Génestet, Út és mód. Ford. Révész Ern. Fv. Lap. 58. sz.

1911. Gilbert. Kapóst József. Gilbert. Magy. Szemle. 29. sz.

1912. Guizot. Dudek János dr. Guizot, B. Eötvös, Trefort és a
kereszténység, Apologetikai tanolmány. Esztergom, 1890. (8-r. 210 1.)

1913. Hugó Viktor. Palika <a századok legendájáéból. Ford.
-Ger Lajos. Magy. Szemle. 41. sz.

1914. Hugó Vidor. A végzet. Ford. Hegeds Istv. Fv. Lap. 3.

szám.
1915. Hugó V. Egy leánykához. Ford. Újvári B. Gyri Közi. 58.

szám.
1916. Hugó Vict. A sír és rózsa. Ford. Gyri Közi. 40. sz.

1917. lrmei Ferencz. A franczia középkori irodalom. Phil. Közi.

193—208. 300—317.1.
1918. Lamartine. Téli rózsa. Ford. Árvay Sándor. Magy. Szemle.

9. szám.
1919. Lamartine. A pillangó. Ford. Excelsior. Gyri Közi. 26. sz.

1920. Lamartine. Magány. Ford. Radó Antal. Fv. Lap. 290. sz.

1921. Lanson G. Nivelle de la chaussée et la comédie lar-

moyante. Ism. Gártnar H. Phil. Közi. 423—432 1.

1922. Leconte de Lisle. Az serd. Ford. Badó Antal. Vasár. Ujs.

50. sz.

1923. Leconte de Lisle. Az elefántok. Ford. Radó Antal. Fv.
Lap. 347 sz;

1924. Legouvé Ern. Sámson ós tanítványai. Nemzet. 65. 70. sz.

1925. Legouvé Ern. A theatre francais 1838-ban. Ford. Feleki
Józs. Fv. Lap. 13. 14. sz.

1926. Marmontel. Weszely Ödön. Marmontel és négy magyar
író. Phil. Közi. 477—488. 1. (Báróczi, Kónyi, Kazinczy és Boér Sándor).

1927. Meilhac ós Halévy. Frou-Frou. Színm 5 felv. Els ela-
dása a nemzeti szinházban márcz. 21-én.

1928. Meilhac. Margót, színm. Ism. K. Egyetértés. 22. sz.

1929. Moliére. Bánji Zsigmond, Alceste és a misantropia. (Buda-
pesti H. ker. áll. reálisk. 1889—90. ért. 3—21. 1.)

1930. Csapodi István. Moliére és a doktorok. Bud. Hirl. 133. sz.
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1931. Katona Lajos. Moliére otthon és a társaságban. Ism. Bara-
bás Fer. Phil. Közi. 724-727. 1.

1932. Rada István. Moliére élete és munkái. Kath. Szemle. 213.

414. 551. 722. 1.

1933. Török Károly. Egy Moliére-tanulmány. Phil. Közi. 699—
706. 1. Ismerteti Rada J. Moliére élete és mvei czim tanulmányát.

1934. r. e. Moliére a modorosságról. P. Napló. 267. sz.

1935. — Lásd. 1122. sz. a.

1936. Mortier, Leterrier és Manlov. Hköm Mátyás. Látványos
bohóság. Els eladása a népszínházban ápr. 15.

1937. Musset. Egy képre. Ford. Radó Antal. A Hét 3. sz.

1938. Musset Alfréd. Portia. Ford. Újvári Béla. Nemzet. 353. sz.

1939. Musset. Ne fogadj fel soha semmit. Vigj. 3 felv. színre ke-

rült a nemzeti színházban május 1 6.

1940. Musset. Ne tréfálj a szerelemmel. Színm 3 felv. színre ke-

rült a nemzeti színházban május 16.

1941. Ohnet Gy. Dernier Amour. Ism. Góbi Imre. Bnd. Szemle.
63. köt. 145—153.1.

1942. Pascal gondolatai. Francziából ford. Béri Gyula. (Olcsó

könyvtár. 273. sz.] Budapest, Franklin-t. 1890. (16-r. 222 1.) 50 kr.

1943. Roeheolave S. Essai sur le Comte du Caylus. Paris 1890.

Ism. Kont Ign. Phil. Közi. 719—723. 1.

1944. Rousseau. Nemecskay Irma. Neveléstani tanulságok Rous-
seau gyermekkorából. Nemz. Nnevelés. 187— 195. 1.

1945. Sardou. A haza. Dráma. Ism. A Hét. 22. sz.

1946. Sardou. V. és Moreau E. Cleopatra. Dráma 5 felv. Ism.

Székely Samu. Fv. Lap. 298. sz. — Vasár. Ujs. 45. sz. Képpel.

1947. Seribe. Lecouvreur Adrienne. Dráma. A Hét. 7. sz.

1948. Stdly-Prudhomme. Zokszót ne ejts , . . Ford. Radó Antal.

Fv. Lap. 115. sz.

1949. Sully Prudhomme. Cseppkövek. Ford. dr. R. A. Marosvidék.
1 2 szám

1950. Sz. T. A negyven « halhatatlant. P. Napló. 342. sz.

1951. Teniers Adolf. A három. Ford. Novitzky László. Komárom.
Lap. 25. sz.

1952. Újvári Béla. A XIX. század franczia költészetének alap-

veti. (Lamartine, Victor Hugó). (Soproni áll. freálisk. 1889—90. ért*

3—38. 1.)

1 953. Végh Mátyás. Az anyai sziv. Ó-franczia rege. Brassó. 1 29. sz.

1 954. Villemonten. A téli este. Ford. Sziniszter. Veszpr. Közi. 5. sz.

1955. Villon. Gérecz Károly. Villon. Tanulmány a franczia iro-

dalomból. Sárospatak, 1890. (8-r. 89 1.) 30 kr. — Ism. Haraszti Gy.

Phil. Közi. 621—628. 1. — Röv. ism. Sárosp. Lap. 13. sz.

1956. S. L. Zola. Erdélyi Hiradó. 72. sz.

1957. Zola. «La béte humaine.t Ism. Székely Samu. Fv. Lap.
81. sz. — Hét. 15. sz. — Silberstein Ad. P. Lloyd. 76. szám.

1958. Atharratz Jaureyiau. Baszk népdal magyar királyról. Zene-

lap. 8. sz.

2. Tankönyvek.

1959. Ilqfer Károly. Rendszeres franczia nyelvtan. — I. Alak-

tan.— II. Mondattan. — III. A franczia verstan elemei. A középiskolák
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felsbb osztályai számára. 3. javított kiadás. Budapest, Eggenberger,
1890. (8-r. 203 1.) 1 frt 20 kr.

1960. Mendlik Alajos. Franczia nyelvkönyv, olvasókönyv, gya-

korlókönyv, nyelvtan kezdk számára. Budapest, Eggenberger, 1800.

(8-r. 255 1.) 1 frt 50 kr.

1961. — . Franczia gyakorlatok betrendes franczia-magyar és ma-
gyar-franczia szótárral. Kezdk számára. Budapest, Eggenberger, 1890.

(8-r. 167 1.) 1 frt.

1962. Ploetz Károly dr. Elemi franczia nyelvtan reál-, kereske-

delmi-, valamint fels leányiskolák számára. A szerz kizárólagos enge-

délyével magyarosította Salamin Leo. 2. bvített és javított kiadás.

Budapest, Lauffer V. 1889. (8-r. 251 1.) 1 frt 50 kr.

3. Olasz-spanyol.

1963. Ariosto. Ginevra. («rjöng Lóránt* -jából.) Ford. Radó
Antal. Kisfaludy-társ. évlap. 23. köt. 148—171. 1.

1964. Borelli költeményeibl. 1. A könyv; 2. A rózsabokréta

;

3. Éji dal. Ford. Béri Gyula. Fóv. Lap. 77. sz.

1965. Carpsaco. Hol a boldogság ? Ford. Syrigambus. Szabad Egy-
ház. 24. sz.

1966. Benvenuto Cellini önéletleírása. Olaszból fordította, beveze-

téssel és jegyzetekkel ellátta Szana Tamás. I. kötet. Budapest, Ráth
Mór. 1890. (8-r. 397 1.) 4 frt.

1967. Contessa. Gyöngédség. Ford. Méry K. Zala. 51. sz.

1968. Dante. Dante «0j Életéébl. 4. 9. szonett. Ford. Kontúr
Béla. Kath. Egyház. Közi. 14. sz. — 1. 2. 5. 6. 8. 13. 16—18. 22. 24. 25.

u. o. 18. szám.
1969. Bulle O. Dante' s Beatrice. Rövid ism. Phil. Közi. 728. 1.

1970. Csicsdky Imre. Dante orthodoxiája, a vallás- erkölcs és egy-

házpolitika pzempontjából. Magy. Állam. 250. 251. sz. Különnyomat-
ban is megjelent (8-r. 24 1.) Rövid. ism. Kath. Egyház. Közi. 33. sz.

melléki.

1971. Csicsdky Imre. Dante theologiája. Hittudom, folyóirat.

192—199. 343—361.1.
1972. Gietmann G. Beatrice. Rövid ism. h. Phil. Közi. 142. 1.

1973. Kaposi József. Dante. Kath. Egyh. Közi. 12. 13. sz. melléki.

1974. Keszler József. Dante Gale >ttója. Kép a romantikus költé-

szet történetébl. Budapest, Révai testv. 1890. (8-r. 55 1.) 60 kr. — Ism.

A Hét 18. sz. — Ism. Bud. Szemle. 63. köt. 156—159. 1.

1975. Lánczy Gyula. A Dante felesége. Ism. dr. Darvai Mór Fv.
liap. 157. sz.

1976. Szász Károly. Dante Purgatoriuma. (Kivonat.) Akad. Értés.

230—234. 421—425. 1.

1977. Széchy-Lorenz Jos. Dantérl. Nemzet. 170. sz.

1978. Tereli V. Dezs dr. Dante és Beatrice. Magy. Sión. 824—
838. 894—909. 1.

1979. Echegaray József. A nagy Galeotto. Dráma 3. felv. egy el-
játékkal, spanyol eredetibl ford. Patthv Károly. (Olcsókönyvtár. 272.

ez.) Budapest, Franklin társ. 1890. (16-r. 211 1)40 kr. — Röv. ism.

Orsz. Vil. 10. sz.
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1980. Echegaray Jósé. A nagy Galeotto. Dráma. Els eladása
febr. 28. — L. B. Fv. Lap. 59. be.

1981. Echagaray. Szén t-e vagy rült? Dráma 3 felv. Ism. K. E-
Fv. Lap. 306. sz.

1982. Ambrozovics Dezs. A «Galeotto» szerzjérl. Egyetértés 58.
szám.

1983. A. Z. Echegaray. A Hét 10. ez.

1984. Keszler József. Ki volt Galeotto? Kép a romantikus költé-

szet történetébl. Nemzet. 77. 80. 86. sz.

1985. Erényi Károly. Savonarola. Magy. Sión. 408—426. 525

—

534. 594—612. 1.

1986. Gonsalvez Diaz. A gyászmadár harczi dala. Ford. B. Do-
ná6zy Fer. Zalai Köz). 3. 6z.

1987. Kaposi József. Fioretti di 8. Francesco. Magy. Szemle. 50.
szám.

1988. Leopardi Giacomo összes lyrai versei. Fordította és a köl-

trl szóló tanulmánynyal ellátta Radó Antal. Kiadja a Kisfaludy társa-
ság. Budapest. Lampel R. 1890. (8-r. 210 1.) 2 frt. 40 kr. — Ism. Sz.
Fv. Lap. 1 12. 1 13. sz. — Szana T. P. Napló. 138. sz. — Hét 16. sz. —
Bud. Hirl. 122. sz. — Vasárn. ujs. 17. sz. — Ábrányi E. és Bartók Lu
Kisf. Társ. Évi. XXIV. évf. 35* 1. — Magy. Szemle. 51. sz. — P. Hirl.

121. sz. — Egyetértés. J5. sz.

1989. Leopardi. Hold nyugta. Ford. Radó Antal. Bud. Szemle.
61. köt. 464. 1.

1990. Martinez de la Rosa. Ámort vegyetek. Ford. Méry K. Zala
51. sz.

1991. Metastasio. — Lásd 883. sz. a.

1992. Mivhel-Angelo. Az éjhez. Ford. Bálinth Gyula. Magy.
Szemle. 29. sz.

1993. Kaposi Józs. Michel-Angelo, mint költ. Magy. Szemle 28.

szám.
1994. Milli Giuseppe. A n legszebb éke. Ford. Székely Gyula.

Magy. Szemle. 15. sz.

1996. Parzanese. Altató dal. Olaszból. Veszpr. Közi. 12. sz.

1997. Kontúr Béla dr. Madonna Laura. Fv. Lap. 346. 6z.

1998. Petrarca Franc. Laura halála után irt szonettek. 1. és 75.

szonett. Ford. Kontúr Béla. Magy Szemle. 33. sz.

1999. Prati Gio. Azon napon, melyen halotti szentséggel. Ford.

Krösy Alb. Veszpr. Közi. 5. sz.

2000. Prati. Istenhez. Ford. Dengi János. Magy. Szemle. 40. sz.

2(301. Raffaelli Gio. Az árvák búcsúja tanítónjüktl. Ford. Kö-
rösi A. Veszpr. Közi. 1. sz.

2002. Silvio. Tereli V. Dezs. Pellico Silvio. Almanach 1890.

2003. Tasso T. A « megszabadított Jeruzsálem*. II. ének 96. 97,

III. ének. 1— 11. v. Ford. Jánosi G. Kath. Szemle. 718—721. 1.

2004. Lásd 1208. sz. a. is.

2005. Zendrini Bernardino. A költészet nem hal meg. Ford. Szé-

kely Gyula. Magy. Szemle. 13. sz.
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4. Oláh.

2006 Basile Alexandri. Revue d' Orient, 36. sz.

2007. Alexi V. Télikép. Ford. V. D. Szolnok-Doboka. 4. sz.

2008. Bárseanu A. Cinci-deci de colinde, adunate de scolarí dela

scólele medii rom&ne din Brasovü sub conducerealui (Brassói rumén,
felsbb iak. 1886—90. ért. 3—38. 1.)

2009. Carmen Sylva. Társalgás. Ford. Méry Kár. Zala. 51. sz.

2010. Carmen Sylva. Két világból. Ism. Magyar Szemle. 4-7. 48. sz.

2011. CarpinÍ8ana Sulutiu. Observatiuní asupra graiulul ardele-

nescfi ín raportü cu limba literará de pesté Carpati. Transilvania 1 39

—

147.161— 171.1.

2012. Dux Ármin. Két román költ. Alexandri és Eminescu.
Alföld. 49. sz.

2013. Ember György. I. Románból Dalok. 1—4. II. Hová lányka?
Nagyvár. Hirl. 250. sz.

2014. Eminescu. 1. Mikor eszembe jutsz. Románból. Szamosuj-
vári, Szilágy Somlyó. 9. sz. — 2. Id hullámaiból, u. o. 11. sz. — 3.

Sonett. u, o. 23. sz.

2015. Harmath Lujza. Carmen Sylva és kiválóbb nalakjai.
Brassó. 44—49. fz.

2016. Harmath Lujza. Egy királyné ni eszményei. (Carmen
Sylva regényeiben.) Fv. Lap. 79. 80. ez.

2017. H. A. Oláh táncz-nóta. Ethnographia. 253. 1. Eredeti és

fordítás.

2018. Mailand Oszkár. Az oláh népköltészet f jellemvonásai.

Kisf. Társ. Évi. XXIV. óvf. 85—113. 1.

2019. Marienescu Atanas. tlnvétare* (Studiü filologicü). Trans-
silvania 193—204.1.

2020. Marienescu Atanas. Arábia dela gurile Dunárií. U. o. 225

—

237. lap.

2021. Moldován Gergely. A román nép hitvilágából. Erd. Muz.
egyl. kiadv. VII. köt. 73—91. 174—190. 271—297. 1.

2022. Moldován Gergely. Síd kai Sinkay György élete és munkái,
ü. o. Vn. köt. 517—535.

'

2023. Onitiu Virgil. Ceca despre epica luí Vasilie Alecsandri.

Transsilvania. Nr. 8. 9.

2024. Onitiu Virgil. Vasile Alexandri. U. o. Nr. 11.

2025. Pópa Giorgiu. Termini de topográfia in limba romane.
U. 0.114. 1.

2026. Prexl. Besprechungsformeln der Rumánen in Siebenbür-

gen. Zeitschr. f. Volkskunde. 5. 6. föz.

2027. Vaida Vazul. A román nyelv szilágysági dialectusa. (Ma-
tériái jargon de dialect selagian). Tribuaa 83 és köv. sz.

2028. Viciu A. Din vocalismulu limbei románé. (Balázsfalvi ru-

mén felsbb gym. 1889—90. ért. 17. 1.)

XI. Szláv nyelvek s irodalmak.

2029. Asbóth Oszkár. Russische Chrestornathie für Anfánger.
Accentuirte Texte mit vollstándigem Wörterverzeichnisse. Leipzig,

Brockhaus, 1890. (8-r. VII, 187 \.) 2 mk. 25 fii.

2030. Czambel Samu ár. A tót népköltészeti kiadványok kritiká-

jához. Ethnographia. 131—137.

Digitized byGoogle



680 HELLEBRANT ÁRPÁD.

2030a. Czambel S. Slovensky pravopis histor.-kritocky nakres.

Budapest, Hornyánszky 1890, (8.-r. XI. 272 1.)

2031. Czirbusz Géza dr. Délmagyarországi bolgár szerelmi dal.

(Libovnici libovnica.) Eredeti és forditás. Ethnographia. 252. 1.

2032. Dr. Darvai Már. Nikita fejedelem mint költ. Fv. Lap.
278. sz.

2033. Grkinja Királyné, Bolgár népballada. Ford. Strausz Adolf.

Vasár. Ujs. 49. sz.

2034. Jovánovics Jovan. Hervadt rózsák I—III. Ford. Dömötör
Pál. Fóv. Lap. 35. sz. és 168. sz.

2035. Jovanovits Jovan. 1. Tiltott szerelem. Ford. Dömötör Pál.

Fv. Lap. 72. sz. — 2. Három dal. u. o. 108. sz. — 3. Nálad. u. o. 236.

sz. — 4. Az álom megfejtése, u. o. 277. sz.

2036. Jovánovics Jován. (Arczképpel). AthenaBum napt. 1890.
38—40. 1.

2037 Hadzsics Antal. Zmáj -Jovánovics János. Kisf. Társ. Évi.

XXIV. évf. 114-133.1.
2038. Lermontov. Két dal: 1. Az angyal. 2. Hajó. Ford. Radó An-

tal. Nemzet. 353. sz.

2039. Lermontoff. Az angyal. Gyri Közi. 36. sz.

2040. Csop-MarUt. (Mara). Die Heimführung der Braut bei den
Südslaven. Alig. Volks-Zeit. 51. sz.

2041. Mickievicz. Mickievicz. 1. Tivadarovska. 2. Krimi szonett-

jeibl, aj Bakcsiszeráj. b) Potoczka sírja. Ford. Gáspár Imre. Vasár.
Ujs. 27. sz.

2042. Mickievics. A három Budrysz. Ford. Henrik. Bud. Hirl.

191. sz.

2043. Mickievics Á. A Nyimenhez. Ford. Széchy Károly. Divat Sá-
lon. 22. füz.

2044. Mickievicz. Ádám. (1798— 1855). Vasárnapi Ujs. 27. sz. —
Bud. Hirl. 181. sz. — Egyetértés. 182. sz.

2045. Gáspár Imre. Mickievicz. P. Napló 182. sz.

2046. Sebesztha Károly. Mickiewicz Ádámról. Ország Világ. 27.

28. szám.
2047. Orgaref N. Utón. Ford. Pázmány Z. Gyri Közi. 6. sz.

2048. Oroszország hirlapjairól. Egyetértés. 333. sz.

2049. Popovics Iván. Sztankovics Kornél és a szerb nemzeti zene.
Vasár. Ujs. 50. sz.

2050. Puskin. Az angyal. Ford. Bálinth Gyula. Magy. Szemle.
37. szám.

2051. Puskin A. Szibéria. Ford. Pázmány Z. Gyri Közi. 6. sz.

2052. Radicsevics Brankó. 1 . A halászfiú. 2. A vándorlás vége.
Ford. Szülik Józs. Bácska. 27. sz.

2053. Románecz Mihály. A szibinyáni-románczkör a szerb nép-
költészetben (Pancsovai áll. fögym. 1889—90. ért. 3—24.1.). — Ism.
Egyetértés. 191. sz.

2054. Skultéty F. Slovensky Jazyk. Slovensk. Pohlady. 3. 4. füz.

2055. Stambidov. Bordal (Pianica). Ford. Strausz Adolf. Nemzet.
251. sz.

2056. Stambidov István. A csorbadzsi észjárása. Bolgárból ford.

Strausz. Ad. Vasár. Ujs. 35. sz.
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2057. Szladkovic8 András. Detvan. Ford. Goldberger Miklós.

Zólyom, Nádasy G. 1890. (8-r.) 60 kr. Rövid. ism. Egyetértés. 301. sz.

2058. Todora, a bátor leány. Bolgár népdal. Ford Strausz Ad.
Nemzet. 353. sz.

2059. Tolsztoj. A Ereutzer-szonáta. Ism. Dr. Czirbusz Géza.

Magy. Szemle. 22. sz. — A Hét. 13. 14. — N. T. Fv. Lap. 139. sz.

2060. Kozma Andor. A Kreutzer-sonata Tolstoi Leo gr. elbeszé-

lése. Nemzet. 252. sz.

2061

.

Mólcsanov Sándor. Jásznájá-Polyánában. ford. Szabó Endre.
Nemzet. 172. sz.

2062. Szabó Endre. Tolsztoj Nikolajevics Leo. Magy. Sálon. XIII.

Köt. 239—248. 1.

2063. Turgenyev. Ambrozovics Dezs Turgenyev Iván. Egyetér-

tés 298. sz.

2064. Jurgenyev J. S. Hamlet a Don Quijote. Slovensk. Pohlady
1 füz.

2065. Turgenjew und seine Mutter. Pressb. Zeit 332. sz.

2066. Ürmössy Lajos A szláv nyelv és irodalom egysége. Erd.

Hiradó. 62—64. sz.

2067. Vléek Jaroslov. Dejiny Literatúry í^lovenszkej. Turc. Sv.

Martiné 1889--90. (8-r. 280 1.) Ism. D. J. Magy Állam. 264. pz.

2068. Vojtds Mátyás. A lengyel nép smondái. (Selmeczbánvai

kath. gym. 1889—90 ért. 3—23. 1.)

*

2069. Yrabely M. A. Euszkij Szolovej. Ungvár. 1890. (8-r. 176 1.)

Rutén népdalgyjtemény.

XTT. Vegyesek.

2070. Ackermann Péter. Bibliai régiségtan. Latin eredetibl sza-

badon magyarította ifj. Gebó Andor. Eger. 1890. Ungvár Lévai M. (8-r.

483 lap és egy térkép) 3 frt.

2071. Bódogh János. A magyar gyorsirászat tankönyve. A Ga-
belsberger-Markovits rendszer alapján. III. rész. Parlamenti gyorsirás.

Tankönyv a felsbb fokú gyorsírás elsajátítására, iskolai- és magán-
használatra. Szeged, Várnai L. 1890. (8-r. VII, 77. 1.) 1 frt. 40 kr.

2072. Finávzíj E. A franczia középiskolák múltja és jelene. Ism.
Wigand Ján. Phil.' Közi. 617—621. 1. — Dr. Jancsó B. Fv. Lap. 237.

sz. — Reményi Ede. Egyetértés. 274 sz.

2073. Martin E. A tetemre hivás szokásáról. Ism. P. G. Phil.

Közi. 442. 1.

2074. Edison fonográfja és a gyorsirás jövje. Egyetértés. 11. sz.

2075. A sztenografia történetébl. Egyetértés 5. sz.

Hellebrant Árpád.

44
Philologiai Köriöny. XV. 5. 6.
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NYÍLT TÉR.*)

Válasz Kalmár Elek úrnak.

1. a) Mit tart Kalmár úr «a kritika egyedüli és kizárólxufos czéljának /»

«tanítani és pedig tanítani a szerzt, mert a szaktársak és a közönség vele

együtt foghatnak tanulni — ós tanítni az ifjazi paedagógiai tanítás minden

elve szerint és minden mesterfogásának alkalmazásával. Tanítni ugyanazzal

a lélektannal, — a tanítandó lelki álláspontjára lielyezkedve és onnan emel-

kedve magasabbra, az — igazság álláspontjára, — tanítni ugyanazzal a tapin-

tattal és ugyanazzal a kímélettel; hasonlóképen ugyanazzal az igazság- és

Ügyszeretettel •. Az ón véleményem szerint ez elvek nem annyira a kritika

czéljára, mint inkább az iskolai tanításra vonatkoznak. — Ezt nem azért írom,

mintha ki akarnám deríteni, hogy a bíráló úr nincs tisztában a kritika czél-

jával, hanem hát szeretem a tiszta fogalmakat.

b) «Kritikámat még ö, az érdekeieden személy, sem olvashatta végig

nyugodtan*. — Az igaz, liof/y Kalmár úr a duplán me/fbírált •Görög régi-

ségek* szerencsés szerzjének Budapesten egykor kartársa és j barátja ro/í, de

azért Kalmár urat még sem lehet részrehajlással vádolni. Kalmár úr *mey

van gyzdve, hogy én, Danielovies, azt hiszem, hogy tanítottam, st jóakara-

tulag javítottam is ós türelmetlenkedéstl óvakodtam •. — Hát ez utóbbi

állításra csak azt mondom, a mit III. Eduárd, angol király, a térdszalag-

rend jeligéjéül választott: «Hony sóit, qui mai y penset, németre fordítva

:

Wie der Schelm ist, so denkt er.

c) «Hát kérem, mióta szégyen német embernek lenni ? S mióta nem
szabad Magyarországon német embernek könyvet írnia ?»

Az én kritikámban (a 190. lapon) ez áll: fezek a négy méter hosszú
mondatok német emberre vallanak, vagy olyanra, a ki ismereteit német
könyvekbl vette, de azok nem mentek át vérebei.

Ebbl helyes logikával az következik, hogy: ha német ember ír

iskolai könyvet, vizsgáltassa meg ép nyelvérzékkel bíró magyar emberrel

;

ha pedig a tankönyv-író magyar embe?; jól meg kell leczkéztetni, ha nem vesz

magának fáradságot-, hogy ura legyen a tárgynak és hibátlan nyelven írjon.

d) «Er tudja D. úr, ki az a német Szerelemhegyi, a ki «nem bírja

a magyar nyelvet tökéletesen?* Született .... Félegyházán. Ott született,

ott ntt, ott tanúit, ott mködött és most is oda tér haza, ha szabad ideje

megengedi. 'Németül nem képes egy tisztességes mondatot összeliozni ; se apja,

se anyja, se nagyapja, se nagyanyja nem tudtak egy szót sem németül, és

sei már két századdal azeltt magyar nemesek voltak Félegyházán és a
Dunántúl. És neki ad leczkóket a magyar egyediségbl és magyar nyelv-

bl — Danielovics ?»

Kérem szeretettel, Kalmár úr! nem Félégyházán született, ntt, tanúit*

'') E rovat tartalmáról nem vállalunk felelsséget. Szerk.
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mködött On is ? És ön is, ha szabad ideje megengedi, oda tér haza ? —
Vagy mindezen adatokat Szerelemhegyi volt szíve* önnek, mint •fogadatlan

prókátori hozzászóló »-nak megküldeni?

e) Szerelemhegyi •Görög régiségein elszavában ezt mondja: « Fel-

használtam Boekh A. Encyolopsedie und Methodologie der phiiol. Wissen-

schaften, \V. Helbig Das Homerische Epos, Müller Iván : Handb. der class.

Alterthumsw. stb., K. F. Hermann, Lehrb. der grieohischen Antiquitáten új

kiadásának megjelent köteteibl az ide vágó részeket •. Ezek mind német

munkák* a melyek tudtommal nincsenek magyarra lefordítva. Már most, ha

Szerelemhegyi K. úr kijelentése szerint: • Németül nem képes egy tisztességen

mondatot összehozni*, Icepzelhetni, mily remekül értette meg ezt a négy né-

met munkát Tehát nem óvatosságból, hanem Szerelemhegyinek germaniz-

musokkal telidesteli római és görög régiségeibl egész helyesen következ-

tetve mondtam, hogy: fvagy olyanra, a lei ismereteit német könyvekbl vette,

de azok nem mentek át vérébe* . . . «Hogyhogy ? Azért lenne németes ? Hiszen

ha a magyar enú)emek német köngv nem megy át vérébe, akkor épen a

magyarsága marad meghamisitatlanúl !• Én azt mondtam, hogy ,Szerelem-

hegyinek a német könyvekbl vett ismeretek nem mentek át vérébe', K. úr

ezt így elcsavarhatja : cha a magyar embernek német könyv nem megy át vé-

rébe. . .• E két kifejezés közt nagy ám a különbségi Gondolkozzék csak

utána t A német könyvekbl vett ismeretek nem hamisítják meg a magyar-

ságot, ha az átvevnek gondolkozása magyaros, ers a nyelvérzéke és jól

érti a németet is. De ha valaki, mint pl. Szerelemhegyi, nem bírja jól a né-

metet, a mit olvas, félreérti, az ilyennek a német könyv megy át a vérébe

a frázisokkal együtt.

f) •Azonban ne mondja 1K úr, hogy én csak annyival védhetem meg

Sz. urat, mert hát Felegyháza és — Bánja: szeme közé nézek ón rend-

szeresen is az egész czikkéneki. Kalmár úr! nemde úgy érti ezt:

hogy: egy félegyházai magyar embernek a magyarsága alig szorul véde-

lemre egy bártfai tóttal szemben? — Erre csak Kalmár Elek úrnak saját

szavaival felelek: «És mióta szokása a lovagias magyar nemzetnek tudo-

mányos (?) ellenbirálatban argumentum gyanánt szemébe vágni a birálónak,

hogy — bártfai ember? — Ugyanez az idézet szolgáljon önnek válaszul

a következ szavaira: iÉb neki ad leczkóket magyar egyediségbl ós ma-

gyar nyelvbl — Danielovics ?• — Önnek, mint magyar tanárnak tudnia

kellene, hogy a tvics* nem zárja ki a magyar nyelvnek tökéletes tudását

;

a magyar irodalomból ismeri e neveket : Vitkovics, Petrovics, mint költ

a világhír Petfi, kinek költeményeit többször olvastam, mint a református

ember a bibliáját a zsoltárokkal együtt. — Különben megsúgom önnek,

hogy édes apám szepesi, gnezdai ember, a ki, midn Bártfára került, egy

szót sem tudott a németen kívül : no lássa, már csak ezért sem tarthatom

szégyennek, ha valaki német ember.

% a) « Kisebbíteni akarja a szerz érdemét azzal, hogy az illet rész

15 lapra terjed ». Továbbá: iaz is baj szerinte, hogy 2 magyar, c2 franczia és

i német munka szolgáltatta az eszközöket a fejezet megírásához •.

Persze, hogy baj; mert a sokféle munka, különösen a 4 német

44*
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munka, egészen megzavarta Szerelemhegyinek a fejét; nincs egy tiszta

gondolata, azért is oly zavarosan, homályosan van írva a könyve. Az els
szakaszt, a mely tárgyánál fogva sokkal nehezebb, mint a többi, terjedel-

mesebben, tüzetesebben ki kellett volna dolgoznia: itt a rövidség nem érdem ,

hanem hiba. A mi pedig a fHomerosi Görögországi czím szakaszt illeti,

az egészen értéktelen mind a tárgy hiányossága, mind pedig az eladás
élvezbetetlensége miatt. De hogy én ezért a homéroszi kor ismertetésének

elhagyását becsesnek tartanám, ezt csak Kalmár úr logkája sütheti ki.

b) fIgazságos dolog, egy tankönyvtl, ha mint ilyen úttör is, azt

követelni, hogy forrásmunka legyen?* Ugyan ki követelne Sz. úrtól a philo-

logia terén forrásmunkát, a ki az « Római irodalomtörténetét • ismeri.

En beérem tle azzal is, ha a német forrásmunkákat helyesen megérti.

És most menjünk át a stílusra.

Kalmár úr azt hiszi, hogy én csak azért tartom védettje nyelvét idegen-

szernek, németesnek, mert mondatai 9—10 sorosak. Egyrészt azért is; de
másrészt abból az okból, hogy szóvonzata, mondatfzése idegenszer.

c) • Szerencsétlen állítást Kinyitom találomra e szerzk mveit.
Gyulainak Eötvös felett tartott beszédében akárhány 8 soros, st 12— 13

soros mondat is vant — mondja Kalmár úr. De a mint Bódiss J. úr Sze-

relemhegyinek mondta, hogy •buzgalma — sajnos — nem elegend egy
könyv megírásához, úgy én azt mondom Kalmár úrnak : a buzgalom még
nem tudást — Azt elhiszem és tudom, hogy Gyulai beszédjében talált 8,

12-t13 soros mondatokat, de azt elfelejtette mondani, hogy azok körmondatok

és kötszók segítségével mvészileg arányos részekre vannak osztva*, ós tudnia

kellene, hogy más a szónoki beszéd stílusa, mely az érzelmeket fel akarja

kelteni és más egy igazán jó tankönyvé, mely az értelemhez lehetleg egy-

szeren, röviden és világosan szól. A mi pedig Vergilius-fordításomat illeti,

annak jóságát elismerte az erre illetékes szakember. Ne emlegessük itt Aranyt
Arisztofáneszével ; én nem mfordítást (megtartva az eredeti mértéket is),

hanem kifogástalan magyarságú, iskolai czélra szánt, prózai fordítást akar-

tam nyújtani.

d) Kalmár úr így folytatja: «D. úr hallott valamit harangozni, de

nem tudja, hoL Nem abban van a különbség a magyar és a franczia meg
a német és latin közt, hogy az egyik rövid, a másik hosszú mondatokat

ír, hanem abban, hogy az egyik mellérendelt mondatokat soroz egymás
után, a másik alárendelt mondatokat gyömöszöl egybe és azokat össze

vissza fonja*. Kalmár úr vagy nagyon furcsa vóleménynyel van anti-

kritikája olvasóinak értelmi színvonaláról, vagy, a mi valószínbb, maga
nem tudja, hogy hát tulajdonképen hol harangoztak. Hogy alárendeljük vapy

mellé rendeljük a mondatokat, azt els sorban az illet irodalmi mfaj hatá-

rozza meg. A szónoklatban az alárendelés van túlsúlyban (czél, ok és id-
hat, mm.), a költészetben a mellérendelés ; hogy miért, azt megmondja
önnek akármelyik lcsei kollégája. Másodszor dönt a vérmérséklet: a római

és a német, kiknek csekély a fantáziájuk, a hypotaxist szeretik, a régi

görög, a magyar és a franczia, kiknek élénk a temperamentumuk, fantá-

ziájuk, inkább paratactice fejezik ki gondolataikat; — ezek gondolataikat
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paratactice és röviden fejezik ki, vagyis nem kapcsolnak egymáshoz 10 mon-

datot, a mint azt Szerelemhegyi — német példáktól lenygözve — teszi,

hanem legfeljebb négyet, ötöt.

e) Hogy a világosság és magyarosság iránt nincs érzékem, Kalmár úr

ezzel a mondatommal bizonyítja: «Ha munkámat nem a magam pénzén

adtam volna ki, mint a Köpesdy-Tóth-Szilasi triommagistratus, nem
válaszolnék^ stb. hol mindenkinek azt kell értenie, hogy fa triunimagis-

tratus* — mily irigyelt e név! — a maga pénzén adta ki munkáját, pedig

tudjuk, hogy D. úr ép az ellenkezt akarta mondani i — Más így egészítette

volna ki mondatomat: «Ha munkámat nem a magam pénzén adtam volna

ki, mint a Köpesdy-Tóth-Szilasi trimnmagistratus (a maga munkáját

nem a maga pénzén adta ki), nem válaszolnék stb.* Vagyis: A magam
pénzén adtam ki (a triummagistratus nem a maga pénzén adta ki) stb.

3. a) Kalmár úr komolysága mellett tréfás is tud lenni : azt mondja

nekem, hogy a hibákat, a melyeket Szerelemhegyi mvében talált, én

számláljam meg. Azt neki, mint véd ügyvédnek, kliense érdekében kellene

tennie és kimutatnia, hogy íme : a hibák száma nem száznyolozvan, hanem
jóval kevesebb, mert «a kissé álmos korrektura következményei gyanánt

szerepl hibákat le kell vonni.

a) Hogy Szerelemhegyi •felületesen fogalmaz*, azt elismeri Kalmár úr

is. De hát kérdem : Szabad-e tankönyvet felületesen fogalmazni ? A ki nem
tud gondosan, lelkiismeretesen dolgozni, az ne fogjon tankönyvíráshoz.

Kalmár úr megígéri, hogy fszeme közé nézek én rendszeresen is az

egész czikkének*. — Nézzük, hogyan tud Kalmár úr rendszeresen nézni.

c) A 484. lapon *a tag több, mint a részes, és a szolgát nem is teszik

épen családtaggá » — mondja Kalmár úr.

,Bészes' az, a kinek része van valamiben, a ki részesül valamiben

;

pl. t is az összeesküvés részesévé tették, azaz: tették, hogy is részt

vegyen az összeesküvésben, hogy neki is része legyen az összeesküvésben

(az összeesküvés tagjai). — Szerelemhegyi ezt mondja: fa szolgát egy szer-

tartással némikép részesévé tették a családnak*. — Hogy részt vegyen a

családban ? Hogyan ? mint fajfentartó ? Hogy neki része legyen a családban ?

Hogyan? — Nem veszi észre, Kalmár úr, hogy a ,részes' mindig valami

mköd személyt jelöl és cselekvést jelöl szó mellé tétetik, pl. hn része-

sévé tenni, azaz : bnös cselekmény részesévé tenni ; az összeesküvés, a liaszon-

élvezet részesévé tenni.

fA 18. lap, 3. kikezdés 8. sorában : ,melyen a kocsis állhatott* egé-

szen fölösleges (D.). Igen a biráló úrnak, de nem a diáknak, ki eltt nem
fölösleges többször is mondani, hogy a kocsis nem ült, hauem állott • —
mondja Kalmár úr ; de azt elfelejti, hogy négy sorral lejebb ez áll Sz. könyvé-

ben: «Harcz alatt a kocsiban ketten állottak: a harczos és a kocsis*.

d) Most nézzük, hogyan védi meg Kalmár úr a « kosárfonó munkát*

Szerelemhegyinek ebben a mondatában: fAz egész fából ós kosárfonó mun-
kából volt készítve*. Halljuk Kalmár urat: tA kosárfonó mester nemcsak

kosár-egyedeket fon, hanem másokat (?) is és ha általában akarjuk az összes
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készítményeit, vagy pedig valamelyik egyedét határozatlanul említeni, akkor

nincs más nem-jelöl szavunk, mint a •kosárfonó munka*.

Hogyan járt el Szerelemhegyi / a határozatlanul emiitett kosárfonó -

munka-egyedet egy más határozatlan kosárfonó-munka-egyeddé dolgozta fel.

Azt hiszem, a három példa is elegend, hogy Kalmár úr logikáját csodáljuk.

e) Szerelemhegyinek és Kalmár úrnak fa szokás szerepélt , — rom-

latlan nyelvérzékú magyar embernek azonban: a szokás dívik.

És most kérdem, mit vétett Dr. Kármán, hogy ön, ki férdekeletlen

személy, ki egymagában nem képez klikket • t sárral dobálja? Nekem
Kármánhoz semmi közöm, nem vagyok Kármánista ; de figyelemmel kisér-

vén mködését, el kell ismernem, hogy hibái mellett is oly férfiú, kirl

Kalmárnak csak tisztelettel kellene szólnia. Mikor James Gow •Görög-római

régiségeit • megdicsértem, nem tudtam, ki állította össze a könyvet; mert

én nem azt nézem, hogy ki csinálta, hanem azt, hogy hogyan csinálta. De
Kalmár úr annyira térdekeletlen személy*, hogy védettje érdekébenjobbra-

balra vagdalkozik.

És most azt tanácslom önnek, Kalmár Elek úr! hogy máskor, ha

beáll fogadatlan prókátornak, jobban védje meg az irodalmi delinquenst,

mert az ily védelem egy rossz könyvbl még nem csinál jó könyvet;

továbbá tanácslom önnek, hogy ha már annyira beleszeretett a •szépirodalmi

sikerekkel dicsekv Szerelemhegyinekn silány magyarsággal irt «Régiségeibe •,

< kövesse t ezután is vak buzgalommal és a hol nem érti, tanulja be* ;

én a magam részérl beérem Petfi és Arany János tanulmányozásával is.

(Zombor). Danhslovics KJLlmán.

Mátray Lajos szatmári fgymnasiumi tanár úr — vonatkozással

Ludas Matyi-kiadásának e Közlöny április havi füzetében megjelent bírála-

tára, — nyilatkozatot küldött be hozzánk, melyben

1. alaptalannak nyilvánítja azt a vádat, mintha a Fazekas-kiadá-

sokat nem ismerné, mert 1888-ban Fazekasról kiadott munkájának beveze-

tésében szól az összes kiadásokról;

± megjegyzi, hogy e nyilatkozatát: ,Ludas Matyi mostanság inkább

múzeumi mint magánbirtok4
, nem tartja most sem túlzottnak; a hozzá-

férhetetlenséget pedig nem a múzeumi tisztviselkre érti (a milyen a bíráló

úr maga is); noha megtörténik nem egyszer, hogy hozzáférhet munkát
épen az szívességük tesz hozzá nem férhetvé;

3. a bírálatban fölsorolt goromba hibákra vonatkozólag kijelenti:

«Egyes változtatásokat a szövegben szántszándékkal tettem, különösen az

olyan helyeken, melyek a mai orthographiával merben ellenkeznek.

A könyvecske tanulók vagy a nép számára készült inkább és nem nyelvé-

szeknek, se nem rhytbmikusoknak.t Egyes megrótt hibák egyszeren sajtó-

hibák. Végre

4. tiltakozik a bírálatnak illetlen, sért hangja ellen.
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- Franklin- Társulat kiadásában Budapesten megjelent:

GÖRÖG ÉS LATÍN REMEKÍRÓK.
Kiadja a m. tud. Akadémiának olassica-philologiai bizottsága._______ _

Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

PONORI THEWREWK EMII..

Ara fzve 1 frt 60 kr. — Görögül és magyarul. Ara fzve 2 frt

CICERO A KÖTELESSÉGEKRL.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

CSENGEM JÁNOS.
Ara fzve 1 frt — Latínul és magyarul. Ara fzve 1 frt 60 kr.

GAIUS RÓMAI JOGI INSTITUTIÓINAK
NÉGY KÖNYVE.

Magyarra fordította s jegyzetekkel kísérte

Dr. BOZÓKY ALAJOS.
Ara fzve 2 frt. — Latínul és magyarul. Ara fzve 8 frt

THTJKYDIDES
fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

ZSOLDOS BEN.
I. kötet. I., n. és m. könyv ... 1 frt 40 kr. Görögül és magyarul _ frt 40 kr.

II. kötet. IV. és V. könyv ... — frt 80 kr. Görögül és magyarnl 1 frt 40 kr.
III. kötet. VI., VII. és VÖI. könyv 1 frt — kr. Görögül és magyarul 2 frt — kr.
Mind a három kötet egy kötetbe fzve magyarnl. Iskola kiadás _ frt 40 kr.

PUBLIUS VERGILIUS MARÓ AENEISE.
Fordította és jegyzetekkel kísérte Bevezetéssel ellátta

Dr. BARNA IGNÁOZ. Dr. NÉMETHY GÉZA.
Ara fzve 2 frt — Latinul ós magyarul. Ara fzve 3 frt

PLATÓN THEAITETOSA.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

SIMON JÓZSEF SÁNDOR.
Ára fzve 60 kr. — Görögül ós magyarul 1 frt 20 kr.

GÖRÖG ANTHOLOGIABELI EPIGRAMMÁK.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta

PONORI THEWREWK EMIL.
Ára fzve 1 frt — Görögül ós magyarul 2 frt
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Á «Í?ranklin-Társuíati kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál

kapható

:

FILOZÓFIAI ÍRÓK TÁRA.
A magyar tudományos akadémia támogatásával szerkesztik

ALEXANDER BEBNÁT ÉS BÁNÓOZI JÓZSEF.

i. füzet. DESCARTES.
I. Értekezés az értelem helyes használatának s a tudományos igazságok

kutatásának módszerérl. — II. Elmélkedések a metafizikáról.

Fordította s magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát. Ára fzve 1 írt 20 kr.

ii. füzet. SCHOPENHAUER
I. A halálról. — II. Á faj élete. — III. A tulajdonságok öröklése. — IV. A
nemi szerelem metafizikája. — Y. Az élethez való akarat igenlésérl. —
VI. Az élet semmiségérl és gyötrelmérl.

Fordította s magyarázatokkal ellátta Bánóczi József. Ára fzve 1 frt.

III. FÜZET. HUME.
VIZSGÁLÓDÁS AZ EMBERI ÉRTELEMRL.
Fordította és magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát. Ára fzve 1 frt 20 kr.

IV. FÜZET. TAINE
FRANOZIAORSZÁG KLASSZIKUS FILOZÓFUSAI A ZIZ. SZÁZADBAN.

Az eredetinek negyedik kiadása után fordította Péterfy Jen. Ára fzve 1 frt 40 kr.

V. FÜZET.

A XIX. SZÁZAD PESSZIMIZMUSA
(SCHOPENHAUER ÉS HARTMANN.)

A Magyar Tudományos Akadémia által a Gorove-dijjal jutalmazott pályam.

Irta Alexander Bernát. Ára fzve 1 frt

VI. FÜZET.

A BÖLCSÉSZET MAGYARORSZÁGON.
Irta Erdélyi János. Ára fzve 80 kr.

VII FÜZET. BACON.
A. nóvum: ORGÁNUM ELSÓ RÉSZE.

Fordította és magyarázatokkal ellátta Balogh Ármin. Ára fzve 80 kr

VIII. FÜZET. KANT
PROLEGOMENÁI MINDEN LEEND METAFIZIKÁHOZ, MELY TUDOMÁNY

KjjNT FOG SZEREPELHETNI.

Fordította s bevezetéssel ellátta Alexander Bernát. Ára fzve 1 frt.
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Egyetemes Thilologiai Közlöny regi évlblyamai leszál-

lított árakon kaphatók a B. Ph, T, pénztárnokánál.

Hivatalos nyugtázás

L évi raároziua hó SÍ4-ti>] április h<'» 50-ig feerjed id<

Rendkívüli tagdíj 1891-re: E Gyula.

Rendes tagdíj 189 l-re : Balus -_> frtot. — Gr. Apponyi
Nándor. — Breznyik János. — Dévay József. — Járnia Beruardin, — Kroller

liksa. — Maywald József. — Dr. Pruzsinszky János ± irtot. — Szeitl

tmill. — Várkonyi Odüó. — Dr. Wargha Samu.

Elfizetés 189 l-re : Kszegi szentbenedekrendi székház. ~-r Nagykanizsai

polgári iskola.

Oklevélért: Somogyi István.

Jegyzet. Ineze József neve melll a III. füzetben közölt névsorban ki-

mradt a pótkötet árának befizetésit jelz csillag. Nevezett a pótkötetért is

izetett l«90-re.

Kelt Budapesten, 1891 április 20-án.

r/urhui Su/uu.

a budapesti philologiai társ. pénztárnoka.

/., vár, Wrhuczy-utcza 16. sz.

k'al jelöltek a pótkötetért ie ti/>



LAMPEL EOBERT (Wodianer F. és Fiai)
cs. és kir. udvari könyvkereskedése

Budapest, Andrássy-ut 21 szárn.

PÓTLÉK
a folyó é\ Április hónapban kiadott, kiadásunkban megw
jelent, gymnasiumok és reáliskolák számára upnrobált tan-

könyvek jegyzékéhez.

Felsmann József, Német olvasókönyv III. réaz n. kiadás reáliskolák
számára engedélyeztetett 19,^82 1891. sz. miniszt. rendeletieL

Ihász Gábor, Magyar nyelvtan, 27. kiadás gymnaBiuinok és reáliskolák
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JOANNES GAZAETJS ÉS LEÍRÓ MUNKÁJA.

Gaza 1
), a syr partok virágzó városainak egyike, sokáig fenn-

tartója volt a hellén mveltségnek. A kereszténység, mely keleten

meglehets gyorsan terjedt, itt hosszá ideig küzdött egyrészt a po-

gány hagyománynyal, másrészt a már akkor mindenfelé elterjedt

hellén szellemmel. A syr városok politikai helyzete, harcza a római

birodalom s a nem görög népek ellen, különféle befolyások alatt

fejldött társadalmi élete, vallása, egy intézményeiben és szoká-

saiban sajátságos mveltséget teremtettek, melyben a pogány ke-

letnek, a hellén szellemnek s a keresztény vallásnak eszméi külö-

nös egyvelegben jutottak kifejezésre. Legersebb volt a hellenis-

mus, minek bizonyítéka a számos görög nyelven irott munka,

melyekben fel-felcsillog még a kelet istencultusa, s itt-ott már
eltnnek a kereszténységnek akkor új tanai és vallási felfogása.

Igaz, hogy a keresztény szellem mind jobban tért kezdett fog-

lalni, de a Er. n. századokban még a görög irodalom minden ágát

müvelik az Askalonban és Gazában támadt irodalmi iskolák.

Askalon az úgynevezett görög korszakban, Gaza a római uralom

idejében volt a hellén mveltség és szellemi munkálkodás köz-

pontja s különösen ez utóbbi városban a szónoklat, bölcsészet és

költészet a Er. u. 5. 6. században említésre méltó munkásokra

találnak.2)

l
) A Gaza varosára vonatkozó bevezetés Stark: tGaza und die phi-

listái8che Ktistei ez. mvén alapszik.

*) A codez Palatínusban (most Parisinus) Joannes Gazaens "Exopot.

xt? toú xo7{juxoü xívaxot-a mellett van egy marginális jegyzet, mely a gazai

irodalmi életre vonatkozik : xat Sít 73 rcóXis autr, íptXó^ouao; 9jv xa\ j«p rou$

Xó^ou; e?; áxpov éX^Xaxuta majd ismét: IXXófijxoi touítt,; ttj? hóXew; 'Icoávvijc,

Dpoxójuo;, Típusos fp&^a; rcep\ £towv 'IvScxaiv, xat ol tcov ávaxpsoviixtov ^otr
i
ia\

ötáoopoi.

Philologiai Közlönj. XV. 7. 45
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690 LISKA JÁNOS.

A rhetorok közül legelsnek tnik fel Zosimos, de jelentéke-

nyebb s a gazai iskolának mintegy feje és alapítója volt Proko-

pios l
), ki már mint ifjú elnyerte Alexandriában egy ismert so-

pbista ell a dijat. Tanulmányozta a görög költket, rhetorokat,

bölcsészeket, az ó-testamentumot s ennek magyarázóit. Tiszta

atticismusa sokáig mintául szolgált s Athénbl is jártak hozzá

megtanulni ártixíCstv.2) Mestere volt a ^YjtoptxYj Xo?o7pa<pía-nak s a

xa&xpá Xé£t<;-nek s mint philosophus különösen az ó-testamentom

egyes könyveihez adott magyarázataival tnt fel. Tanítói mködé-
sét legjobban bizonyítják tanítványaival, Sózomenosszal, Epipha-

niosszal, Eusebiosszal, Joannesszel és másokkal váltott levelei,

melyekbl az látszik, hogy nagy és sokoldalú irodalmi érintke-

zésben állott kortársaival.

Tanítványai közül Chorikios volt követje. t emiitik mes-

tere után legtöbbször s irodalmi tevékenysége, mely rhetorikai

müvekben nyilvánult, a gazai íróké között a legnagyobb. Tanító-

ján kívül befolyással voltak rá az elz kornak költi s az akkor

mköd Anakreontikusok. Szereti a helyzeteket sentimentalis

hangon látszólagos rövidséggel eladni, a mvészet emlékeit 8
)

leírni. A philosophiai téren inkább csinosan kikerekített gnómák

és mondások, rövid analógiák, mint valami mélyebb felfogás jel-

lemzik.

A bölcsészet terén, mint az új platonikus iskola hívei, Pro-

klos, Ulpianos vagy Olympianos (Gazából) és Isidoros Gazaeus

említhetk. Jelentékenyebb s az elbbiektl eltér irányban m-
ködött Aeneas Gazaeus, ki szintén az alexandriai iskolából került

ki, de késbb határozott sophistai tevékenységet fejtett ki s költi

formában tárja elénk gondolatait s keresztény nézeteit a lélek hal-

hatatlanságáról s az anyag örökkévalóságáról.

A költészet volt a gazai irodalmi munkásság 3-ik része

E korban a költészetnek különösen két faját mvelték, az epost 8

a kisebb költeményt. Ez utóbbi mint epigramma s mint anakreon-

*) Rövid életrajzát tanítványa Chorikios Gazaeus adja: ft'Kftra^pi&c

IIpoxo-fou» ez. beszédében. — Ed. Boissonade p. 21. vs.

') Stark idézett mve p. 638. Aeneas Gazaeus levele Theodorus

Sophistahoz (18 1. Herder).
3

) így a Gaza közepén állott órát s egy képet ír le hosszasan két

beszédében:
v
Kx3asi$, fópoXoyíou és "Kxopxsic stxovof 2v ríj tióXsi tójv ra£aúov

XE'.UEVIJf.
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JOANNES GAZAEUS ÉS LEÍRÓ MUNKÁJA. 691

teon jutott az irodalomba. Gazában mindkettre van példa, de kü-

lönösen az Anakreonteon talál buzgó mvelkre. Valószín, hogy

ezek egy iskolát képeztek, melynek tagjai bizonyos napokon, így a

Rózsák ünnepén l
) dicsítették a rózsákat Aphroditére, Adonisra

és Erosra való mythologiai vonatkozással, a tavaszt ellentétben a

téllel, D'onysost, Apollót, a mázsákat és a Gharisokat. A mi az

anakreonteon-okat illeti, ezeket leginkább az anakreoni formák

utánzása, s egyes szólásmódok átvétele jellemzi.9
)

Az eposi költészet terén Timotheos és Joannes Gazaeus m-
ködtek. Timotheos egy Tpa^cpSía-t írt, melyben a syriai városokban

uralkodó szükséget rajzolja az adók emelése alkalmával ; azon*

kívül egy 4 könyvbl álló természetrajzában az indiai, arab,

libyai s egyiptomi 4 lábú állatokat írja le költi formában.

Joannes Gazseustól 6 anakreonteon- on 8
) kívül van egy

leírásunk, Stark szerint: die merkwürdige dunkle £x<ppaot<; toö

xoojiwcoö ictvaxo<; too sv Tátlxi íj £v Avctoxsfy.4) A leírás tárgya egy

falfestmény, mely egy Gazában vagy Antiochiában lev fürdn
volt s a világegyetemet ábrázolta. Mieltt azonban e mu: ka rész-

letes tárgyalásába bocsátkoznám, lássuk, ki volt az a Joannes

Gazffius, milyen befolyások alatt írt s mi vezette mve meg-

írására.

Az életrajzára vonatkozó adatok vajmi csekélyek. Petersen 5
)

azt tartja, hogy az "Excppaou; szerzje azonos a keresztény Joannes

Philoponos grammatikussal. Azonban a költeménynek a codez

Palatínus (Parisinus) és az editio princeps által fentartott czíme

8 a fentebb említett marginalis jegyzet, melyben a gazai írók név-

*) A rózsák ünnepe (f^P* T'^v fóSwv) egy maradványa volt a Ma-

juma ünnepnek, melyet Majuma kiköt városban Aphrodité tiszteletére

ültek meg. Leírja Stark s utána Hittrich Ödön: • Középkori görög anakre-

ontikusok» ez. tudori értekezés p. 46.

*) A gazai anakreontikusokat emliti Ponori Thewrewk Emil Anak-

reon kiadása 80. 1. s részletesen tárgyalja Hittrich említett tud. ért. p.

29—82.
8
) A codex Barberinus indexe feltartotta meg egy 7-ik anakreonteon

czímét : xoo aüio xíva? av strcoi Xóyou; ó Aióvujo; toj sapo; IXtjXuSoto;. Ábel

p. 55.

*) Ez a költemény czíme Kutgers és Graefe kiadásában. Lásd Ábel

p. 13. jegyzet.
b
) L. Ábel : Joannis Gazaei Descriptio Tabuké Mundi et Anacreontea

prsef. 7. és köv. lapjain.

45*
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692 LISKA JÁNOS.

leg vannak említve, kizárják ennek lehetségét, mivel Philoponos

alexandriai grammatikus volt. 1
) — Bernhardy, Ábel *) szintén e né-

zeten vannak, s bizonyítja Fetersen okoskodásának helytelenségét

az is, hogy Joannes Gazaeus költeményeiben alig van nyoma a

keresztény tanok dicsítésének. Már pedig az azon vagy megelz
korban élt keresztény írók költészetének tárgya a keresztény val-

lás s bár költnknek éppen leíró munkájában van egy-két hely,,

melyre Petersen alapíthatta azon okoskodását, hogy «das ge-

druckte Gedicht unzweifelhaft macht, dass der Verfasser ein

Christ, und Ghrist war Joannes Philoponus*, mindamellett az

egész leírásban ersen nyilatkozó hellenistikus szellem s kivált-

képen a keresztény tanokra vonatkozó czélzásokban látható fo-

galmi zavar azt ersítik, hogy az
y
Ex<ppaoi<; szerzje a keresztény

J. Philoponos nem lehetett.

Az tény, hogy Joannes, az
y
Ex<ppocoi<; szerzje, gazai gram-

matikus volt, s hogy Gazában tanítóskodott, kitnik anakreonteái-

ból s Prokopiosnak hozzá intézett leveleibl. 8
) Prokopios, mint a

gazai iskolának feje, nagy mérv levelezést folytatott kortársaival..

Leveleibl némi tájékozást nyerünk a kor viszonyairól s íróiról,

így CVIII. levelébl, — melyben Joannest, ki Alexandriába ment
tanulmányait folytatni, ajánlja testvéreinek Zachariásnak és Philip

-

posnak, — megtudjak, hogy Joannes tanítványa ós rokona volt.

E levél szerint Joannes atyja valami Leontios, Prokopios

nagyanyjának sógora volt. Maga Joannes a Prokopios iskolájában

növekedett s mint tanítványról mestere a lehet legjobban nyilat-

kozik, midn t szerénynek, ügyes beszélnek, verselnek s kora

feletti észszel felruházottnak mondja.

Magához Joanneshez összesen 7 levelet írt Prokopios. Ezek
közül az LV. és XCV. a legérdekesebbek, mert Joannes tanító vol-

tát bizonyítják. A CLIV. levél következ szavai : áXXá xai r^v ó(is-

tépav éxiaToMjv ex njs AXsíávSpoo xsjicp^eloav \a$w szerint Joannes

Alexandriában volt s így már ott foglalkozott tanítással, miután

Prokopius leveleibl az tnik ki, hogy Joannes a tanítással való

kellemetlenségeit említi. S hogy Gazában visszatérte után szintén

J

) V. ö. Lndwich: Joannes v. Gaz. Rhein. Mus. XLIV. p. 197.

*) Ábel kiadása praef. p. 197.
8
) Prokopios leveleit legújabban az Epistolographi Graeci Didot-

féle kiadásában Hercher rendezte sajtó alá.
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JOANNES OAZAEUS ÉS LEÍRÓ MUNKÁJA. 693

tanított, bizonyítja a 4-ik anakreonteon czíme: S/é6íov évrg Tjfiépq.

twv £ó§a>v jtstá tó elrceív to&c <poiry]tá<; ; úgyszintén az 5-dik ana-

kreonteon következ sorai

:

(37—40) Tt (is xaíSsí, o& <ptXeíts

tóv áel Céovta Moóaaig,

vospöv <pépovta Báx/ov
c

EXix(úvtot? XMüáXXot<; ;

iovábbá

(45—52)
eO oocpos XPÓvoz paStCwv

ég énf)Tt>[i.ov Stxáaaét,

ots röv Tps^ovta [lóO-otg

YSvéTYjv Syetv Si5á£ei.

Mstá KOt[j.ví(0v 6 xotftTjV,

{teO'ócv ifáXaxTt Moóar];,

XtYécoi; apista 7caíCw,

xaXóxwv x^P tv 8oxsóo)v.

Élete egyéb körülményeirl mit sem tudunk. Hogy Gazában

többször nyilvánosan is fellépett, bizonyítják anakreonteái.

Korára vonatkozólag Bergk, Poetae Lyrici Grseci III. k. p.

1078. azt mondja, hogy «saeculo sexto adscribitur*.

Ábel kiadása prsefatiójában a 7-dik lapon a következket

mondja: «Post Nonnum, qui initio quinti p. Chr. n. sseculi adscri-

bitur, eum vixisse pro certo habemus, neque verisimile mihi vide-

tur eum ante Paulum Silentiarium medii sexti p. Chr. n. sseculi

poetam floruisse. Paulus enim Silentiarius solus omnium Nonni

imitatorum hoc eum Joanne Gazaeo commune habét, quod ambo
in eephraseon genere sese exercentes prooemia iambico metró

seripta utrique carminis parti prsemiserunt, qua ex re eum unum
alterum imitatum esse concludere debeamus, haud verisimile esse

mihi videtur praeclarum aulfle regiae Silentiarium ad exemplum

obseuri cuiusdam grammatici carmen panxisse. Et post Paulum

Silentiarium *) nostrum Joannem in poetarum illius sevi recensu

affért Bernhardy in Hist. Litt. Greec. ed. 4. I. p. 768, qui tamen

A. Ludwichio inversum ordinem secuto (cfr. Ludwichii Symbola

Nonn. p. 29) non persuasisse videtur. » E szerint Joannes a 6-ik

század els felében élt. Ábel még közelebbrl is meghatározza az

*) Paulus Silentiarius I. Justinianus 527—565. idejében élt.
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694 LISKA JÁNOS.

Sxcppaau; megírásának idejét preef. 11. lapján a következ szavak-

kal: •Fortasse ante a. 540. p. Chr. n., quo Antiochia a Chosroé

fnnditus eversa est et etiam thermse destructse esse videntur (cfr.

Procop. de sedif. II. 10. ubi de Justiniano Antiochiee urbis instau-

ratore loquitur : bys* ^ 8é xal xpV)va<; xai töpoyóois xataoT7]oá[ievo<;

Saou; "íj icóXt<; xexóji^eotat, fréazpá te aörfl xai paXaveía xeirot?)[tévo<;,

xai tat<; SXXatg 8Y){toaíat<; otxoSojiíaii; áxáaatc xoa(jnfjaa<;) Joannis

Gazaei carmen conscríptum esse ut statuamus inducemur; quae

coniectura sane firmiori fundamento nititur quam Fabricii (BibL

Gr. T. IX. p. 760. ed. Harl.) qui Joannem nostrum eundem ac

Procopium Gazaeum esse contendit.* E szerint Joannes az

£x<ppaaic-t 540 eltt írta s így élete javarésze a 6-ik század közepe

tájára esnék.

Azonban Ábel érveit nagyon gyengélli Ludwich Joannes

Gazaeusról írt fentebb említett értekezésében. Szerinte helytelen

Ábelnek azon eljárása, hogy az !xcppaot<; megírásának idejét

Antiochia lerombolásától számítja, miután a YpacpV), melyet Joan-

nes leír, — a mint késbb látni fogjuk — Gazában s nem
Antiochiában volt. Továbbá Ludwich (eml. ért. p. 201—204) nem
tartja elég ers bizonyítéknak azt sem, hogy « Joannes utánozta

Paulus Silentiariust, mert fel nem tehet, hogy a királyi udvarnak

oly kitn írója, mint Paulus Silentiarius, egy obscurus gramma-

ticus után írta volna iambicus versekben a mvéhez szóló beveze-

tést •. Erre Ludwich a következket mondja: «Warum sollte es

denn so unwahrscheinlich sein, dass in solchen Dingen ein vor-

nehmer Hofmann auch einmal einen obscuren Grammatiker

nachahmte? Wer sagt uns, dass Johannes damals obscur und

Paulus bereits vornehm war? Wird der erstere nicht ganz auö-

drücklich zu den Berühmtheiten (eXXóYi|iot) seiner Vaterstadt ge-

záhlt? Und ist bei der grossen Lückenhaftigkeit der uns aus jener

Zeit erhaltenen Litteratur nicht auch die Möglichkeit sehr wohl

denkbar, dass weder der eine noch der andere, sondern ein dritter

Nonnianer, den wir nicht kennen, mit der Neuerung vorgegan-

gen war, solchen hexametrischen Gedichten ein paar iambische

Einleitungsverse vorauszuschicken. » Ludwich szerint a Bern-

hardyra való hivatkozás sem valami ers bizonyíték, miután Bern-

hardy az Ábel által idézett helyen (a görög irodalomtörténethez

csatolt Chronologische Uebersichtjében) az 550-ik évhez egysze-

ren, minden megjegyzés nélkül sorolja fel Paulus Silentiariust
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JOANNES GAZAEUS ÉS LEÍRÓ MUNKÁJA. 695

ós Joannes Gazaeust. Részemrl teljesen egyetértek Ludwichhal,

hogy hiba volt Joannes költeménye megírásának idejére Antiochia

lerombolásának évébl következtetni, mert ama festmény az én

véleményem szerint sem lehetett Antiochiábaru De másfell nem
látom bebizonyítva, hogy Joannes nem lehetett Paulus Silentiarius

utánzója s e tekintetben a valószínség inkább szól Ábel mellett

mint Ludwich mellett.

Lndwich különben nem is határozza meg pontosabban

Joannes életidejét, csak annyit mond, 1
) hogy kortársa volt Proko-

piosnak és Timotheosnak, a kikkel együtt van említve a Codex

Palatínus ama marginalis jegyzetében, melyet már idéztem : IXXó-

Ytjjiot zadzrfi nrjs xóXsox; 'líoávvifjí;, IIpoxóicioc, TtjJLÓfteoc ó 7potya<; rcepl

C<j>a>v 'Ivtxwv xal oí táv Avaxpsovttxwv icoiT]tal 8ux<popoi. Nagyon

valószín, hogy e marginalis jegyzet körülbelül egykorú írókra

vonatkozik,2
) de azért nem merném Ludwich nyomán azt állítani,

hogy biztosabb számításhoz vezetne Hanssen (Philologus V. Suppl.-

Band S. 204 f.) nézetét követni s Joannest az 5-ik század végére

tenni.

Ludwich értekezése 203. lapján a 23-ik jegyzetben csudálja,

hogy Ábel kiadásában említést nem tesz arról, hogy Niebuhr

(Erster Bánd des Bonner Corpus ser. hist. Byr. S. XXXIII) s

utána Stark (Forschungen p. 644) Joannest Prokopios kortársá-

nak tartják. Ez azonban nem igen vezetett volna költnk korának

pontosabb meghatározásához. Hittrich Ödön eml. tudori érteke-

zésében elfogadván Stark azon nézetét, hogy Prokopiosnak Joan-

neshez írott levelei Joannes Gazaeushoz vannak intézve, költnket

szintén Prokopios kortársának tartja s az V. század végére

helyezi.

Általános tehát az a nézet, hogy Joannes a Prokopios kortársa

volt. Fentebb azonban már kimutattam, hogy költnk tanítványa

volt Prokopiosnak s mint ilyen csak ifjabb kortársa lehetett. De
ha Joannes Prokopios ifjabb kortársa volt, nem valószín, hogy

férfikora az V-ik század végére esnék.

Még közelebb vezet az Ábel nézetéhez a következ körül-

x
) Lásd Ludwich eml. ért. p. 203. 204.

*) Lndwich jelentséget tulajdonit annak is, hogy a scholiasta els

helyen említi Joannest, pedig valószín, hogy ez csak azért történt, mert

a scholiasta eltt éppen Joannes mve volt.
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meny. Chorikios szintén kortársa illetve tanítványa volt Proko-

piosnak s mint ilyen írhatta s valószín meg is tartotta a sirja

feletti beszédet, mely Boissonade Chorikios-kiadása 21 s köv.

lapjain van. De Chorikios férfi- és virágkora Justinianus idejébe

(527—565) esik,*) tehát valószín, hogy Prokopios Justinianus

uralkodása elején még élt s Bernhardy említett chronologiai

áttekintésében az 550. évhez említést is tesz róla.

Leghelyesebb tehát szerintem azt mondani, hogy Joannes,

mint Prokopios ifjabb kortársa, tanítványa szintén Justinián ide-

jében az 5-ik század közepe felé élt és írt. így azután nem lesz oly

lehetetlen Ábel amaz okoskodása, hogy Joannes utánozta Paulus

Silentiariust, a ki szintén Justinián idejébe esik.

Költészetére legels sorban Anakreon és az anakreoni dalok

voltak befolyással. Igaz, hogy e befolyás inkább külsségekben

nyilvánul. így anakreonteái, mint az anakreoni dalok nagy része

anaclomenusokban vannak írva, csupán I—III. költeményben

van bevezetésül más mérték. Az utánzásról Hittrich ezt mondja

:

•Határozott utánzást tehát költnknél nem láthatunk, de

egyes kifejezések használatából azt következtethetjük, hogy ismerte

az anakreonteákat ; de mégsem tapasztaljuk nála azt a szellemes

könnyedséget, mely némely anakreonteumot oly tetszetssé tesz ;

költnk inkább elnyújtja s különfélekép variálja tárgyát ; gondo-

latokban nem gazdag s mint láttuk, kifejezéseiben is gyakran

ismétli magát. Mythologiai képei szk körben mozognak, még ha

tekintettel vagyunk is ránk maradt költeményei csekély számára.*

Ennyit Joannes Gazreus anakreoni költészetérl. A leíró

költeményben már egészen más befolyással találkozunk.

Abban az idben ugyanis Alexandria volt az irodalmi élet

központja. Ide mentek az ifjak tanulmányaik folytatására, hol,

mint Prokopios CXXIV. levelében mondja, Mooaai oíxoöatv. De az

akkori irodalom meg sem közelíti a classikus korét. A Kr. u. 4.

századbeli Nonnosban, ki Homerost utánozva Atovootaxá ez. hs-
költeményben Dionysos kalandjait énekli meg, fel feltnik még
az epos hatalmas nyelvezete, de kifejezései már sokszor homályo-

sak, erltetettek, durvák. Mindamellett az utána következ költk

*) Photios Bibi. Cod. 160: aveyvwjSii Xoqlxíov aopioroO ráftitf {xeXéTrj

xa\ Tjviá;r.s Áy<uv o'.áoopo: . . . r^'xxn ok ev toí; TouffrivisvoÜ ypóvoi;. y^yove

c (xa&t}Tt]q IÍQOXOniov prjropo;, ivb; T'7>v ápíaiwv.
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« írók csaknem mind az befolyása alatt állanak nyelvezet tekin-

tetében. Az egész gazai iskolának s így Joannes Gazaeusnak is

szokásává válik a mesterkéltség, a kifejezésben való keresettség,

dagályosság, mind oly tulajdonok, melyek kizárják a költészetnek

s kivált a leíró költészetnek legels kellékét, az egyszerséget s

nehezítik a tartalom megértését. — Joannes maga sok kifejezést

st egész sorokat vesz át Nonnustól. Rutgers Variae Leetiones

2-ik könyvében, az
y
Exfppaai<; praefatiójában következkép jellemzi

Joannes stílusát: «Non enim in eo elocutio tantum, et ea, quam
Grseci vocant Ivvoiav, tota Nonni est, sed ne a familiaribus quidem

ipsius verbis sibi temperare potuit. Quale illud svoatypovi rcaX|i4>,

quod omnes paene Nonni paginas occupavit. Quin et integros non-

nunquam ex eo versus sumpsit; qualis ille: ffoxvöv áxovttCwv

aotóoooTov 8(i.ppü)v ipcÓTCv. Quam nimis familiarem licentiam venu-

stissimo öxoxópíajítj) Phalereus (istá^satv vocat. Nonnus tamen

longe ca8tigatior atque tersior est. Quaedam tamen etiam hic repe-

rias, quae non poéta- dicam sed ne grammatico quidem condo-

nare possis.

»

Az "Ex^ppaais tárgyalása közben majd lesz alkalmam idézni

magából a költeménybl Joannes Gazaeus stílusának jellemzé-

sére. Most általánosságban csak annyit tartok szükségesnek meg-

jegyezni, hogy nem érthetek egyet Rutgerssel, ki Joannes Ga-

zieus költeményét «suavissimum ac cultissimumw-nak nevezi; mert

az egészet jellemz dagályosság s a synonym szavaknak túlságos

-összehalmozása költnket épen nem teszik élvezhetvé s csupán

mint a középkori görög költészetnek igen jellemz példáját tar-

tom érdekesnek Joannes Gazaeus
y
Ex<ppaat<;-át.

Hogy mi indította költnket ennek megírására, arról némi

felvilágosítást nyújtanak nekünk az Tíx'fpaaie bevezet sorai, hol

& (ióx#o<; xal Xóyos sajátságairól s azoknak az emberi természetre

hatásáról szólván ezeket mondja

:

'£70) 8' áY<úva jrepiXaP&v tat$ sXicísiv

^XXov paSíCstv tóig Xófotoiv (|)Ó{j.tjv.

"Ev vöv TrapYjxa SeorcÓTais xereiajiévoí'

Aspopatstv Yáp cpaai xal tttjv síxóva

Tyjv TravTÓjiop'fov xoojuxaís síooaíais.

"fis sx (3tas rcéjATrouatv i£ü)7cXia[iivov,

'EvdooatwvTa 7raaav sxrppá^stv ai:íyoi$,

Digitized byGoogle



698 USKA JÁNOS.

"Hv xaXXtte*/vo<; C<*>7pá<poc Céo>v ftpáoei
v
E7pa^e aovfteic xaí |iedoo\>si<; tác íppéva<;.

Az áfcova xepiXap&v raíg eXrcíatv szavakból s még inkább a
bevezetés 20. 6orából

:

!AXX' w t>éaipov cpatSpöv rjrcixta|iivov

azt lehet következtetni, hogy Joannes e költeményét nyilvánosan

olvasta fel valami áfúv-on 8eorcÓTai<; írexetajiévos. Kik lehettek a

Seoxórat, a kiknek engedelmeskedett ? Említettem már a rózsák

ünnepét, melyen az írók felváltva czéhszeren léptek fel sokszor

tanítványaikkal együtt, mint azt költnk 4-ik anakreonteona

bizonyítja. Tehát vagy így a rózsák ünnepe, vagy más nyilvános

ünnepély eltt Joannes Gazaeus felszólítást kapott Gaza elöljá-

róitól — s így ezek volnának a Seorcórai — hogy írjon egy költe-

ményt s legczélszerbbnek tartotta a festményt leírni, vagy lehet,

hogy a felszólítás határozottan a festményre vonatkozott. Az áspo-

paxstv ?áp ípaoi kifejezés azt sejteti, hogy az általánosan elterjedt

vélemény az volt a költnk által leírt képrl, miszerint túlságosan

phantastikus s nem felel meg a való mvészetnek. Ezért aggó-

dik Joannes is, hogy otr/o'-S ixcppáCetv merészkedett azt, í)v xaXXt-

xeyyos C<*>7pá<f o<; Céa>v #páae'. S7pa<j>e ; ezért kéri késbb hallgatóit is

:

V*h V*
B Tpácpotrs rcpói; $páoo$

}
tóX[U)<; Ypa^p^.

Hogy azonban az tóX[i.7)-ja mennyire ment, azt megállapí-

tani nem lehet, miután a képrl más leírásunk nincs.

Az tény, hogy költnk meglehets merészen fog a leírásba

:

ITq rpépojiai; rctepósis jjls 8l riépos £|i/fpovi £otC<|>

XsipYjvwv Xrjfócpítívoc a^ei ftpóos' sv 8* [JLSVotvg

Mooaácov ^XifjXTpoiatv í(JLáoao{j.at ápasvi xévrpíp

Ipzcov ísíva xéXso&a, xai aí&épi, rceCöc óSítyjc,

Xóaaav s/o>v Tovóeaaav ásípojiaf

Majd elmondja, hogy Apolló buzdítja t, hogy énekelje meg
az eget, a földet, a világot, a vizet, napot, felhket, angyalokat,

halakat, éjszakát, tengert, az egész természetet. Kikéri a Múzsák

segítségét, de fkép a mindenek atyjához fordul, s kéri terméke-

nyít áldását. — Ezek után kezdi a kép leírását a 29. sorral. Leg-

elször a szent keresztet, Krisztus szenvedéseinek jelképét s köz-

vetlen utána a szentháromságot említi. Ez utóbbi kékes gyrk
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alakjában veszi köri a kereszt fényes képét. Mellette az sz Ura-

nos tnik fel s utána a nap fényes korongja emelkedik az ég keleti

határára s a mint szétáradó sugarai elterjednek az égen, eljön

ragyogó ifjúságában Phaethon körülvéve az ezüst fény Sophié

és a világos piros chitonba burkolt Areté által. Ezek kíséretében

futja be útját Phaethon s mieltt a nyugati égen öregségre váltná

ifjúságát, megáll az ég közepén, hogy fényeskedjék egyaránt iga-

zaknak, hamisaknak.

Majd a nap korongját emel Atlas leírása következik, a mint

hatalmas ervel tartja össze a földet s az eget. Testét nem fedi

mez, öve lebeg csak rajta, hogy könnyebben végezhesse a nagy

munkát. A földgömb tengelye át meg átjárja a földet s mozog

változatlan gyorsasággal. Jobbról az északi sark fénylik, balról a

Notos látható s az egész gömbnek baloldalát a csillagokkal együtt

elfedni iparkodik Atlas. Elmozdítja a harmónia létrejöttét a
tüzes kelet vándorgyermeke, Phaethon. Ezekhez csatlakozik a xoXo-

8tv7jt(t)v stécov aütóoTcopcx; Auov, 1
) a folytonosan elrehaladó eszten-

dt esztendhöz csatoló id, igazgatván a 12 hónapos esztendt s

megváltoztatván mindent pályafutásában. Majd feltnik a nyugat

gyermeke, az Est,2
) elhírnöke a fekhelyére lenyugodni készül

napnak. Ezután a 7 csillagos gönczölszekér 8
) lesz látható, mely

az északi sark köri forog s bevégzi útját a nélkül, hogy a ten-

gerbe merülne. Most a gönczölszekértl jobbra-balra feltnnek az

álló- 8 a bolygó- csillagok, a bika, a Múzsa, Hermes, a fénythozó

Helios, a csendesen tündökl aloXópooXo<; Kronos, Juppiter, a

harczvágyó Ares s végre az ezüstfény Selene.

Phaethon azonban elremegy s^legelször a Moirákhoz jut,

mig a hold éppen szemközt igyekszik a napnak s mennél inkább

közeledik hozzá, annál inkább fogy, de leestében megn tányéra s-

megersödik fénye.

Nyomára feltámad a szél, feltnnek az 'A^iat, 4
) változó

viharokkal fenyegetzve s szárnyas fejket lebegtetve. — Egymás

után jönnek el Eurós, Zephyros, Boreas és Notos s ers küzde-

*) Ad. v. 137. cod. Par. et ed. pr. ~to\ toü ottóvo?.

*) Ad v. 180 cod. Par.: nEp\ -r^ ia^pa;.

Ad v. 180 Ed. pr. tziqí iarepa?.

8
) Ad v. 187. Cod. Par. et ed. prin. marg. : -ip\ tíjs áp/zroj.

*) Cod. Par. Ed. pr. Marg. ad. v. 225. népi twv Teaaáowv ávspcov, xal

?JC7CtDV aut(ov.
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lembe bonyolódnak csikóikkal, melyeknek sörénye hófehér fény-

ben ragyog. Akközben a nap fényes kocsija elér lassan az Okea-

noshoz, 1
) ki hosszúkás alakban veszi köri a földet árjával. Elbámul

elször Okeanos, a mint Heliost észreveszi, majd utat tör magá-

nak a hullámok között s befedvén bikájának nedves sörényét rátá-

maszkodik s arczát a fény felé fordítva megragadja kezével az

ingatag folyamnak kormányát. Felszökik a hatalmas bika 2
) s kitá-

gítva orrlyukait, ketts vízsugárt bocsát ki azokon, majd ismét

nagyot nyel a tenger vizébl, hogy azt szökkút módjára kiröpítse.

Félve szemléli t, tartva szarvaitól a mellette lev czethal,8
)

pedig a tenger felszínét hasítva kimereszti fényes szemét.

Eljön erre az Okeanos szárnyas re az angyalok seregébl,

kezében bizonyságul a bölcsesség fáját, a keresztet hozva s kezét

elrenyújtva üdvözli az Olympos fényét. Azután elhalad a tenger

mellett Héliosnak 12 óráig él pályatársa, a Nappal ('Hp^évsta 8oo>-

íexáwpoc . . . 'HeXtoo XájJLftovroc b\LÓ$po\i.o<z' ioTajjivir] 8s ápfocpér]

rcrepóeaaa yapdaaszo aóvSpoftoc T2pai<;) a Hórákkal együtt. A Hórák

6 fogatú [szekerét a hajnal ('Hok) hajtja s ezek kifeszítve a szz
keblükre tett hámot kiterjesztett szárnyakkal sietnek elre. Köz-
lök az els, a korareggeli Hóra, ugrálni kezd, a mint a gyümölcs-

hozó harmat nedves vonalán áthalad. Az éj maradványai a haj-

nal világával vegyülten szürkés fényt adnak neki, másik testvére

már fényesebb s legderültebb legragyogóbb arczú a 6-ik, a déli

Hóra, a melyet leginkább táplálnak a nap tüzes sugarai. Ghitónja

pókhálószerü, keresztülcsillognak rajta rózsaszín keblének rejtett

bájai. Ezután következik a délutáni Hórák leírása, a mint az esti

sorompó felé haladnak. Az utolsó feketés chitónba van bur-

kolva, sietve iparkodik bevégezni a még hátralev utat.

Eddig a költemény 1-s része. A 2-ik rész eltt szintúgy,

mint az els eltt iambicus trimeterben irott bevezetés van, mely-

ben a költ kijelenti, hogy most a rózsákról akar írni.

A rózsa világra jöttét az 1—54 sorokban írja le. Létre jött a

rózsa, a kedves bokornak ragyogó szülötte, hirdetje a vidám

Aphroditénak. A föld szülte t s már elre elkészité számára a

*) Ad. v. 272. Marg. Cod. Par. j:e
k

o\ toO oV.Eavou xa\ töjv <j!>v autói. Ed.

prüi. in. Marg. r.iá fozsavoj.

8
) Ad v. 292. Cod. Par. in ni. nep\ laüpou.

3
) Ad v. 2U7. Cod. Par. in m. r.zpí xt^tou;.
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tengert, a síkságot, termékenynyó tevén mindent. A szülésnél Ange-
liotés segít a földnek, és bölcsességével enyhíti az anya fájdalmait,,

csillapítja a szülés kínjait s megnyitja a bség szaruját. A szaru-

ból egy fekete kígyó jön ki elször, mely pajkosan mozog elre,

összehúzza, meg kinyitja tagjait. A föld megszüli ikreit, kiknek

egyike átfonja anyja kezeit s a szeretet gyönyörével kapaszkodik

anyja hajába s est bocsát a föld szomjas virágaira. — Földtartó

angyal a másik szülött, ki a föld középpontját a levegbe emelve

tartja. Látható a szántóföld is, a mint es után eped. Ázsia és.

Európa gondozzák a földnek most született magzatát.

A tengerbl, a mely ersen fénylik, kiemelkedik a kedves

Aphrodité. Szépsége besugározza a hullámokat s a mint a szél-

csendes tengerben evez, szke hajfürtjei úsznak a habokon, nedve-

sen terjeszkedvén szót' vizmosta vállai felett. Baljával a szél-

csendes tenger kormányát fogja, jobbját lebocsájtottta maga mellé

s úgy leskeldik Phaethonra.

A habokban köri úszkálnak a halak. Glaukos biborpirosra

festi a tenger kékes hullámait, nyelvét kiölti és szárnyaival a vizet

csapkodja; utána feltnik a soklábú tengeri habarcz (7coóXo7cos)r

felemelkedik a tintahal (oyjzíy]), barna folyadékot fecskendezve

köröskörül feketére festi a vizet. Ott piroslik a rák (xapic) a part

mellett s csápjaival a partot piszkálja; zajtalan mozog egy fehér

hal (XáPpaS), a farkashal vagy más valamelyik.

A tenger vizén azonban viharos vonzás támad, megjelenik a

zivatar (Xs:[ia>v) férfialakban ; egyik lába a hullámokon libeg, a

másikat a levegbe nyújtja, hol gyermekei, az esk (8{j.ppoi) tanyáz-

nak. Majd is a levegbe emelkedik, repül szárnyaitól zúgás-

támad, vállán korsót (xáX7civ) emel, könyörülvén a száraz szántó-

földön kifeszíti tenyerét és sürün bocsátja le az áldásthozó est.

A felhkbl pedig kellemes havat küld a földre, mely örvendve

fogadja ezeket. A vihar növekedik, mennydörög, villámlik, a felhk

szétfoszlanak s újra összetolúlnak. A mennydörgés zúgva rohan

elre, utat hasítva magának, majd kilövi villámát.

Majd új csoda jelenik meg, kit Phoibos készül megénekelni.

Iris ez, a szivárvány, ki szétbontott hajjal áll ott középen, fürtjei

vállára omlanak, alakját a] színek legcsodásabb vegyüléke képezi,

fejdísze rózsaszín, testén a sárga a fehérrel, a fekete a biborpiros-

sal elegyül. Lehajlik egész a tenger hullámaihoz Phaethon akara-
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tából, ki táplálja és élteti t; s mennél tovább halad a nap nyu-

gatra, annál jobban kisebbedik Iris.

Majd feljön Helios elhírnöke, a hajnalcsillag fEü>a<pópo<;)

kedves fényével, utána feltnik az okos madár, az ezeréves Phoi-

nix, kinek örök ifjúság jutott osztályrészül. Keleten a naphoz

szegdik 8 vigan ugrál körülötte, majd a tzbe rohan, hol megég-

vén újra feltámad hamvaiból s még ragyogóbb ifjúsága.

j csodát képez megint Demeter két leánya. Az egyik a fülé-

hez tartván kezét csodálkozó tekintettel nézi az Olympos fényes tüzét,

a másiknak arcza pedig bíborpírban ragyog, míg jobb kezének

ujjait kifeszítve tartja. Most a hajnali szürkület (Spftpoc) tnik fel,

majd 'AvtoXtTj (kelet) látható. Az éj pedig fénytelen ködbe rejtzve

a föld alá merül, kerülve Eos fényét elvonul sötét ruhájával.

A tznek fejedelme pedig, bejárván a 12 részre osztott

pályát, megváltoztatja a reggelt, felcseréli az évszakot. Jönnek

ezután Héliosnak leányai, az évszakok, szemléli a világ harmóniá-

jának. Legszebb, legkedvesebb a Tavasz, kit Aphrodité gazdagít 8

az Erosok kertjébl leszaggatott rózsákkal ékesíti magát s meg-

koszorúzza haját 8 örömében édes dalt énekel, kedveskedve Aphro-

ditének. Mellette az sz, a ki a napot megrövidíti, az éjt meg-

nyújtja; megszárítja a lombokat s lehullasztja szeleivel a fák

leveleit. Ott van a Nyár, a ki megszárítja Demeter szérit, izzadt-

ságot hoz az arczra, majd meleg szellt támaszt s lebegteti az em-

berek könny ruháit. Megérleli és levágja a kalászt, a szükségnek

reményét, az élet táplálóját. Mellette a zúzmarás, hideg, fagyos

Tél, jéges alakú chitonjával, ki hideg szelet ébreszt, hóförgeteget

bocsát s megtölti vizzel a földet.

A leveg (AidTjp) pedig felemelkedvén magasan járó szár-

nyain, kezében a világ koszorúját tartja, hogy, tisztelvén az élet

fejedelmét, magasztalja az okos renddel kormányzott mindenséget.

így támadt a Eosmos, egybefoglalván s összhangzatba hoz-

ván mindent s a szüntelen váltakozó évek forgását igazgatván,

messzire ható bölcsességgel rködik mindenek felett. Menésében

megállapodván, felemeli kezét s mindenkinek fénylik. Egyesíti a

négy elemet, a földet a tzzel, a levegt a vizzel hozza össze 8

megállapítja a természetet.

Ez a költemény tartalma. A mindenséget, a világegyetemet

írja le, felsorolván alkotó elemeit, a mint a képen ábrázolva vol-

tak. Legfelül a kereszt, melyet a szentháromság vesz körül, alatta
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Phaethon, a mint keletrl elindulva halad, kísérve Sopbié és Areté

által. Legelször találja az eget emel Atlast, mellette Aión, az

örök id látható, utána az esti csillag tnik fel, hírnöke lenyugta-

kor a napnak. E mellett tnnek fel az álló s a bolygó csillagok, a

medve, a bika, Múzsa, Aphrodité, Helios, Eronos, Juppiter, a fél-

hold, Ares s végre Selene teljes fényében. Most jönnek egymás

után a szelek, Eurós, Zephyros, Boreas, Notos s belekapván

csikóikba, azokkal küzködnek. A nap lassan elér az Okeanoshoz,

itt tnik fel az ég küldötte, az angyal, kezében a bölcsesség fájával,

a kereszttel. Eljön a hajnal is, utána feltnnek a Hórák, a mint

a szürkülettl kezdve mindig elbbre viszik Phaethon kocsiját.

Feltnik a termföld is, a mint a természetet gazdagítja szü-

löttjeivel, a tenger a maga lakóival, a vihar, a lég, az es s a hó-

förgeteg, a mennydörgés, a villám, Phaethon kísérjével Irissel,

Phoibos madarával Phoinixszel, a hajnali csillag, a reggszürkület,

a hajnal, az éj, a tavasz, az sz, a nyár és a tél s végre a leveg s

ezeknek összessége a Kosmos, összeállítva a négy külön elembl,

a tz-, víz-, föld- és levegbl. Ezek vannak a költeményben

leírva s ezek alkották jellemzetesen feltüntetve a képet, melyet a

költ leír. Hogy híven követte-e az író a festt, nem tudom, — a

mint már elbb említettem, — de költeményébl tiszta fogalmat

nem lehet a képrl szerezni, mert az egyes alkotó részeket nagyon

is gyorsan tünteti fel s hogyan, miképen voltak összhangzatba

hozva, nem mondja ; azonkívül még a stílus homályossága, dagá-

lyossága is hátrányára van a megértésnek.

Mint már említem, a kép, melyet az Sx<ppaot<; feltntet, egy

fürdt díszített, de hogy hol volt a fürd, arra nézve határozott

bizonyíték sehol sincs.

A költemény czíme az editio princepsben *) és Graefe kiadá-

sában (1822) : 'Iítíávvoo rpajijiauxoö TáCTj^ Sxtppaoic toö xoa(itxoö

ictvaxoc xoöév TáCfi i] ev Avuio/sí^. A codex Vaticanusban (Ábelnél

A, most Parisinus) és ennek gothai másolatában a következ czím

van odaírva: íaxxvvoo Ypajijiauxoö ^áZrfi
' !x<ppaai<; toö xoo[uxoö

rcívaxos toö vuos év t(j> /síjjLeptíp Xootp<j). A codex szélén lev jegyzet

:

itóávvoo Ypa(L|iaTtxoö YáCirjí Ixcppaou; rrjc xoa|i07pa<pías vqq év t<j) jei-

*) Jani Butgersii Variarum Lectionum libro eecundo (Lugd. Bat.

Ex Officina Elzeviriana. — Anno 1618 p. 95—119.).
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{ispí(f) Xootpíj) t(j> örjjiooííp. A költemény végén pedig : íwávvoo Ypaji-

jiatixoö YáCiQí" £xcppaot<; nrj<; etxóvoc rí)c xoa[tOYpa<píac ttJc év r<jy

^et(jsp£<p Xot)tp<f> tej) 67j[toot({)
#
év YáCet: X ^ ^v ávTtoxeta.

Mint látjuk tehát, az egyes adatok megegyeznek abban a
tekintetben, hogy Joannesünk gazai író volt s ezt minden kétségen

kívül helyezik ama marginalis jegyzetek, melyeket fentebb idéz-

tünk. Eltérés van azonban arra nézve, hol volt a kép, melyrl a

leírásban szó van, Gazában-e vagy Antiochiában ?

Petersen «Die Kosmographie des Eaisers Augustus und die

Gommentarien des Agrippa* *) czímü értekezésében Antiochiában

gondolja a fürdt, illetve a képet s felhozza, hogy Agrippa, mint a
kelet helytartója, Antiochiában számos memléket emelt s építte-

tett többek közt egy fürdt (STjjióotov Xootpóv ££o> oj<; rcóXeox;), mely

nagyszer földrajzi képekkel volt ékesítve. Szerinte ennek a fürd-

nek egy festményét írja le Joh. Gazaeus. Figyelmessé tesz Petersen

arra, hogy a Tabula Peutingerianán Antiochia még jobban ki van

emelve mint Róma, s a város mellett egy nagyobb épület van fel-

tüntetve, mely ama Agrippa által épített fürdt jelezné. — S sze-

rinte nincs a festményen semmi, mely nem Augustus korából való

volna. A keresztre és a szt. háromság hármas körére azt állítja,

hogy az késbben lett odatéve, megvédend a képet, a pogányság

emlékét, a rombolástól. Csakhogy, ha ez lehetséges volna is, hogy

magyarázza ki azt Petersen, hogy az Okeanos leírásánál az angyal

szintén a kereszttel kezében van ábrázolva, már pedig nem való-

szín, hogy a festmény közepén is oly könnyen festhettek volna

egyetmást, még ha felteszszük is, hogy tetejébe csakugyan késb-

ben jutott a kereszt jelvénye. Az pedig szintén lehetetlen, hogy

Agrippa festetett volna olyan képet, melyen a kereszténység eszmér

nyernek kifejezést. Nem valószín tehát, hogy a kép az antiochiai

fürdn lett volna.

Ábel preefatiója következ soraiból : nFortasse ante a. 540.

p. Chr. n., quo Antiochia a Chosroe funditus eversa est et thermse

destructae esse videntur (cfr. Procop. de »dif. II. 10, ubi de Iusti-

niano, Antiochiae urbis instauratore loquitur

:

í/stoös 8é xai xpVjvac xai óSpoyóac, xataarr]aá|ievo<; Sootc tíj

rcóXic xexójx^eoTat, fréatpá re atyq) xai paXaveta rce;roi7]|iévo<; xai taíc

aXXatc r^oaíaK; otxo2o[uat<; a7ráaai<; xoo|iir}aa<;)

*) RheinischeB Museum VI.
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Joannis Gazaei carmen conscriptum esse ut statuamusinducemur;»

az tnik ki, hogy szintén Antiocbiába gondolta a képet. De e

feltevés valószíntlenségét több érv bizonyítja, melyek mind Gaza
mellett szólanak. *) Már maga az a körülmény, hogy Gaza tele

volt ilyen memlékekkel (ilyen a wpoXófiov, a város közepén emel-

kedett óra, egy az Ilias egyes jeleneteit ábrázoló festmény, mind-

kettt leírja Chorikios), a mellett bizonyít, hogy ily kép, milyet

Joannes Gazaeus ír le, tényleg lehetett Gazában. Stark mve 599,

lapján felsorolván a város memlékeit, említi a fürdt is, a 625.

lapon azt mondja, hogy e fürdt Markianos püspök befejezte.

Hogy ily fürd ottan létezett, bizonyítja Chorikios is, ki Proko-

piosra írt epitaphiosában (Boissonade kiad. p. 23) a következket

mondja: tó 8s Xootpóv ávécpxtat 6tá aé toíc áiravxa/oö rrjc [rcóXeüx;

áeux; <poit$v Sovajjivot<;. De különben is a tisztasági luxus a római

birodalom minden részében annyira el volt terjedve, hogy semmi
feltnt nem találhatunk abban, hogy Gazában ily fürd létezett.

S már most nézzük, mit mond Joannes Gazaeus a leírás be-

vezet soraiban

:

Iv vöv Tcap-yjxa Searcótai<; 7ce7teto^tévo<;•

áspopateív ?áp <paai xai nrjv eíxóva

zrp ;ravTÓ[iop<pov xoo|uxaís é£ooaíaic.

Tárgyalásunk folyamán kimutattuk, hogy a 8so7cótat? írsrcst-

ojiivoc szavak azt bizonyítják, miszerint költnk Gaza város elöl-

járóitól kapott felszólítást e költemény megírására. S valószín,

hogy e felszólítás határozottan a festmény leírására vonatkozott,

mert a további sorok

&<; ix piac 7ré[i7TGoaiv s£a>7rXto|iévov,

ávftoDOitöVTa itáoav éxcppáCetv otíyois,

í]v xaXXttexvos C<*>Tpá<po<; Céoov ftpáast

lYpa<|>e oov&elc xaí |ie\h)0\teí<; tác <ppévac

a>a7cep cpiXávdpüMCÓc; ttc ávftpcíwrofc; Ypá<p<ov

satoftatoTrotet nfjv áa<í>|iaTOV <póaiv.

csak ismert képre vonatkozhatok s még inkább mondhatni ezt a

hallgatósághoz intézett eme szavakról

:

(ni) (te Tpácpotte rcpöc #páao<;, tóX(ítj<; YPaT'Ö«

Mert szerintem a költ csak azon esetben szólhat így hall-

*) Ugyancsak Gaza mellett emel szót Ludwich említett ért. pag.
199. 300.

Philologifti Köriöny. XV. 7. 46
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gatóiboz, ha azok a képet ismerik, mert csak így hozhatnak ítéle-

tet, így vádolhatják merészséggel a leírásért. A költ szavainak

értelme a következ: «Én hallgattam a város uraira s egyet el is

értem ezzel. Azt mondják ugyanis, hogy e kép nagyon phantas-

tikus, nincs benne semmi valódi, én tehát érthetvé tenni, szeme-

tek elé hozni, mintegy megtestesíteni akarom azt. Ne vádoljatok

ezért merészséggel.* Szerintem a költ a hallgatókhoz csakis ismert

dologról szólbat így s ha a gazaiak ismerték a képet, akkor az

nem Antiochiában, hanem Gazában volt.

De ha nem állítjuk azt, hogy Gaza elöljáróinak megbízása

direkt e festményre vonatkozott, azon körülmény folytán, hogy a

gazai írók is leginkább a városuk életébl vett tárgyakat énekelik

meg, mi tekintetben elég talán az anakreontikusokra utalnom,

kik leginkább a Majuma ünnepély alkalmából léptek fel, költemé-

nyeikben a város régi hagyományait dicsítik, s a régi cultusnak

emlékeit írják le, nem fog lehetetlennek tetszeni, hogy Joannes

Gazaeus is a Gazában emelt fürd festményét örökíti meg. S aztán

meg költnk tanító is volt s mint ilyen, igyekszik avval is tanít-

ványaira hatni, hogy szülhelye emlékeit szerinte tetszets alakban,

költeményben hozza szemük elé. S mint már említettem, a költe-

ményt nyilvánosan olvasták fel s hihetbb, hogy a gazaiakat is

jobban érdekelte városuk egy emlékének leírása, mivel k nagyon

is ersen ragaszkodtak hagyományaikhoz s a kereszténység is csak

nehezen, hosszú küzdelmek után tudott náluk tért foglalni s a régi

cultus nyomai soká megmaradnak, úgyszólván beleolvadnak a

kereszténységbe. Joannes Gazseus korában már meglehetsen tért

foglalhatott, láthatjuk ezt az egész költeménybl, melyben ersen
vegyülnek a pogányság elemei közé a kereszténység eszméi. A görög

mythologia alakjaival szemben dicsíti költnk Krisztust, a min-

denek atyját, leírását megváltónk szenvedéseinek jelképével kezdi

meg, feltünteti a szentháromságot, a mint a keresztet körülfogja.

S késbb is, az Okeanos, Eos, Hórák alakjai közt ott látjuk az angyalt

a kereszttel, a mint üdvözli a pogány Phiethont. Talán költnk ebben

saját városára látott czélzást, melyben már akkor ez eszmék ilyen

békésen megfértek egymás mellett. Bármint vegyük azonban e

helyeket, azt az egyet bizonyítják, hogy a festmény nem készülhe-

tett Augustus korában, nem csináltathatta Agrippa s így nem lehet

az sem, hogy az akkor Agrippa által épített antiochiai fürdnek
szolgált volna díszére. Liska János.
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SZEMEBE PÁL.

(1785—1861.)

A nemzeti kegyelet és hála régi tartozását rótta le a Kisfa-

ludy-társaság Szemere Pál munkáinak kiadásával. A bárom kötet,

mely egy félszázadot meghaladó írói pálya emlékeit foglalja magá-

ban, egy hasznos életnek s egy küzdelmes kornak képét eleveníti

fel elttünk, 8 rendkívül sok becses anyaggal szolgál annak, ki a

nemzeti átalakulás korának eseményei és szerepli iránt érdekl-

dik. Különösen Szemere levelei fontosak az irodalomtörténészre

nézve, mert bennük nemcsak írójuk egyéniségéhez találjuk meg a

kulcsot, hanem visszatükrözni látjuk azt az egész küzdelmet is,

mely a század els három tizedében átalakította a magyar irodalmi

•és szellemi életet, s mely aztán a nemzet politikai újjászületéséhez

vezetett.

Négy írói nemzedék váltotta fel egymást ama félszázad folya-

mán, mely alatt Szemere nyilvános pályáját megfutotta, de , bár

mindannyiát rokonszenvvel és érdekkel kisérte, mégis csak egynek

törekvéseivel azonosította magát teljesen 8 egynek hagyományait

rizte mindvégig. Kazinczynak volt tanítványa, Kölcseynek barátja,

e két nagy név az, melyet egész életén át imádattal vett ajkaira.

^Nagyra njjetek, tanuljatok! — szokta volt mondani az írókhoz,

kik öreg napjaiban tisztelettel környezték, — mert hej, be más
emberek voltak azok az én fiatalkori barátaim ! Nem tudom, érek-e

még köztünk oly nagyokat, a mink Kazinczy és Kölcsey voltak,

kikkel együtt küzdöttem elre magam is ; kik szívesen hallgattak

szavamra !

»

Valóban úgy volt. Megáldva a szívnek és szellemnek ritka

kincseivel, maga is áldása volt korának. Szinte pazarul bánt ado-

mányaival ; roppant tudása nyitott könyv volt mindenki eltt ;

tanácsa, jóakarata, pártfogása mindenki számára készen. Ez volt

titka annak a termékenyít hatásnak, melyet korára gyakorolt s

mely akkora jelentséget adott pályájának, hogy e tekintetben

csak Kazinczy Ferenczet mérhetjük hozzá. Honnan van mégis,

hogy alakja oly szerényen lép elénk irodalmunk történetében ?

A feleletet e;kérdésre Szemere egyénisége adja meg, mely az

öröklés és nevelés összehatásának sajátszer példáját mutatja.

Atyja, Szemerei Szemere Ferencz, mint kir. helytartósági

46 ::
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ügynök élt Budán. *) Természetében különös ellentétek egyesülteké

A mély vallásosság s a tiszta jellem embere, ki szívvel-lélekkel

csügg hivatalán és családján ; de elvbl rideg küls alá burkolja

szívj óságát. Teljhatalmú úr a házban, kinek vasakarata nem tür

egy szó ellenmondást ; de annyira igazságos, hogy ha Pali fia iránt

méltatlan talált lenni, komolyan bocsánatot kért a gyermektl.

Az emberek eltt különcz hírében állt. Okot idegességébl eredt

némely furcsasága adott rá. Gyermekesen félt a mennydörgéstl ;

a Duna hídján alig mert átmenni : egyik felén szorongva, lassan,,

a másik felén majdnem szaladva kelt át. Félénkségét, ideges nyug-

talanságát örökölte Pál, kinél rövidlátás is hozzájárult növeléséhez.

Kölcseyhez írt egyik levelében •példátlan félénk legény»-nek

nevezi magát. Kazinczyt 1809-ben nagyon kéri, mutasson neki

módot arra, hogy az insurrectiótól elvonhassa magát, s hozzáteszi

:

cHa már elkerülhetlenül kell felülnöm, lehetne-e mennem a hadi

cancellhoz ? Inkább itt, mint a fegyvercsattogás eltt. Én nagyon

félek az elhalástól ...» Atyjának egyéb jellemvonásai mintegy

megfinomodva, átszrve tnnek elé nála, a mint szervezete is

gyöngédebb. Érzékeny, könnyen ellágyuló, magába vonuló; de

épen oly határozott, czéltudatos és egyenes lelk. Szerény, gyer-

meteg modor jellemzi megjelenésében; de csupa láng és erély, ha
meggyzdése, elvei forognak szóban.

S már korán dicsvágyó. Egészen könyveinek él ; lázasan

tanul, hogy els legyen osztályában. Atyja hteni iparkodik buz-

galmát, mert veszélyt lát benne a gyermek testi fejldésére : tMi-

nek tanulsz annyit, hiszen nincs nagy tehetséged !» De a fiú csak

annál ersebben tanult. Ekkor az atya figyelmezteti a poétikai osz-

tály tanárát, hogy elsnek ne tegye a fiút, mert különben ez találja

majd t másodiknak nézni az osztályban. Ezzel azt akarta elérni,

hogy szokjék meg a fiú idején kevesebbet tartani magáról, mint a

mennyit megér. Szemere késbbi napjaiban is hálával emlegette

neveltetése ez irányát : ennek köszönheti, monda, hogy az életben

is be tudta érni a másodiksággal.

Volt azonban ennek hátrányos következménye is Szemere

lelki fejldésére. Innen ered az az önbizalmatlansága, mely végig

*) Az életrajzi adatokat Szemere munkáinak sajtó alá rendezje,.

Szvorényi József a kiadás elé csatolt kitn dolgozatában nagy gonddal

állította össze, én tehát részletesebb elsorolásukat mellztem. E. B.
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kiséri egész életén, a kétely önsúlyával nehezedik lelke szárnyaira

8 habozóvá, tépeJdvé teszi dolgozásában. Erre vonatkozólag írja

Kazinczy Gábornak 1856. máj. 10-érl: « Soraid múltomba kaptak

vissza, s kérdezgetem : kicsoda és micsoda voltam légyen tehát?

Bespond. : Versel- és m-tudós. So hat mein Yater selten, oder

fást niemals, etwas an seinen Eindern gelobt, und dadurch ein

Misstrauen gegen sich selbst in die Gemüther gelegt, da6s sie nie

glaubten, etwas Vorzügliches leisten zu können. így szólt egyike

a Sturm- und Drang-Periode notabilitásainak Weimárban; s

mutató nomine de Paulo Szemere fabula narrabatur.» Hogy ma
irodalmunk oly keveset bír Szemerétl, nagyrészt ez az oka.

Egyébként atyja nagy gonddal iskoláztatta s végigpróbálta

vele és bátyjával, Ábrahámmal, majdnem minden jobbnemü tan-

intézetünket. A középtanulmán} ok befejezése után 1802-ben

Pozsonyba küldte lyceumi tanulmányokra. A koronázó város,

melyben ekkor, országgylés idején, a szokottnál is pezsgbb ele-

venség uralkodott, mveltségével s társas életével nagyban széles-

bítette Szemere látkörét. Egy szálláson lakván rokonával, Fáy
Andrással, ezt már ekkor a komikai nemben való kísérletekre 8 a

külföldi irodalmi termékek olvasgatására buzdítja. Maga is sokat

^s sokfélét olvas : magyar, német, franczia könyveket, s buzgón

jegyezget bellük. A komoly törekvés ifjút Bozóky István ügyvéd

8 magyar költ is barátságára méltatja 8 a költészet müvelésére

serkenti. Nemsokára meg is jelen néhány verse a Magyar Kurír-

ban s Bozóky Tavaszi virágok czím gyjteményében (1805).

Zsengéinek fogadtatásával meg lehetett elégedve : Aranka «a ma-

gyar nyelv új csillagának*, Bozóky «a Grácziák kedveltjének*

nevezi, Kovács József pedig meleghangú epistolában üdvözli.

Nemsokára még nagyobb kitüntetés tette boldoggá. 1807-ben,

midn a Hazai Iwdósftáso/c-banjavábanfolyta Csokonai sírszobra

felett kitört arcadiai pör Kazinczy és a debreczeniek közt, Szemere

egy Észrevételek Arcadiáról czím dolgozatot tett közzé a nevezett

lapban. Dolgozatában széleskör olvasottsággal fejtegeti az Arcadia

szó használatát a klasszikus és a modern íróknál s kimutatja, hogy

a szónak oly értelme, mint neki a debreczeniek tulajdonítottak,

nem fordul el. Czikkét így végzi : «Én pedig lelkemnek megille-

tdésében, könnyes szemmel fordulok el a sírktl, 8 ismeretlen

Arcadiámba térek vissza, a hol az arcadiaiak szokásaik szerént

oltárt emelvén, valahányszor a rózsa kivirít, a Széphalom érzékeny
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ura eránt való buzgóság közt ülöm meg a Grácziák ünnepjeit.» *>

Széphalom érzékeny ura nem is maradt érzéketlen a tanítványi

hódolat e jele iránt, s Szemere nemsokára örömtl remeg ajakkal

olvasta fel barátainak az els levelet, melyet Széphalomról kapott.

Gzikkének megjelenésével lecsendesült az elmérgesedett vita s így
véget ért e tollharcz, mely mintegy kiinduló pontja lett az irodalmi

reformmozgalomnak. Ettl fogva Szemere folytonos levelezésben

állt Kazinczyval, ki t már els levelei egyikében «nagytekintetü

barátjának* nevezi 8 késbb is minden más író felett kitüntette.

Szemere fejldésének els korszaka a Vida Lászlóhoz írt

Epistolá-vsl zárul, mely elször vitte szét nevét szélesebb körökbe.

1809-ben írta, azon alkalomból, hogy Vida a pesti Hacker-féle ház

tágas termét nagy költséggel színházzá alakíttatta s a színtársula-

tot magát is nagy áldozatokkal támogatta. A rímes alexandrinu-

sokban írt költeményt, bár késbb az író maga nem sokra becsülte,

tartalmassága s lendületes nyelve Szemere legjobb költi müvei

közé sorozzák.

Huszonhárom éves volt Szemere, mikor a pályaválasztás

nehéz kérdése állt eltte. 1808-ban ügyvéddé avattatta magát, de

csak azért, hogy végezzen a jogi pályával. Sokoldalú ismeretsége

a magyar írói világban s els kísérleteinek sikere megérlelték benne

az ers elhatározást, hogy bármily kevéssé bíztató is az írói pályar
ezen fog indulni. «Iró leszek* jelentette ki atyja eltt. tJól van,—
monda ez, — legyen kivánatod szerint. Itt van száz váltóforint, élj.

meg belle egy esztendeig, akkor megmondhatod, szándékod mel-

lett maradsz-e ?» Szemere trt, fázott, nélkülözött egy esztendD

át, de mikor az év leteltével atyja megkérdezte, újból kijelentette*

hogy megmarad szándéka mellett. «No magam is látom, — szólt

atyja, — hogy csakugyan írónak születtél. Csak arra vigyázz, hogy

más kenyerét ne edd. Itt a jöv esztendre kétszáz váltóforint.

»

Az ifjú Szemere tehát Pestre telepedett. Itt már sok barátja

volt az írók közt. Yitkovics Mihálynak kereszt-utczai házában 1804

óta egy kis irodalmi kör tartotta barátságos összejöveteleit, melye-

ken nagyobbára irodalmi és nyelvészeti kérdések felett folyt a szó.

A házi gazdán kívül Horvát István, Ürményi országbírónak kegyelt

titkára és Ferenczy János fiatal ügyvéd alkották a kis társaságot,

mely gyakran érintkezett Virággal és Révaival is. Ferenczy volt a

*) Munkái, II, 192. 1.
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kör titkára, de nevelséget vállalván, helyét a Pestre költözött

Szemere Pállal töltötték be. Ez idtl kezdve a kör mködése élén-

külni kezd b lassan mind jelentékenyebb szerepre jut az irodalmi

életben. Szemere közvetítésével ugyanis Kazinczy 1808. szept.

havában Pesten közelebbrl megismerkedett Vitkovicscsal, tudo-

mást nyert a •hármak társaságáról • s örömmel fogadta az ajánla-

tot, hogy a kör — melyet a maga •triászának* nevezettel— az

elveit fogja képviselni és propagálni a központban.

A triász tekintélye ezzel meg volt alapítva. Yitkovics háza

lassanként gylhelyévé válik minden magyar írónak, kinek Pesten

dolga akad. A triász tagjain kívül Virág Benedek, Helmeczy, Döbren-

tei és Fáy András voltak Yitkovics házának gyakoribb vendégei,

kik estélyeiken minden fölmerül irodalmi jelenséget megbeszél-

tek 8 egymás dolgozatai felett is élénk nyelvészeti és aesthetikai

vitákat folytattak. A kis társaság srn érintkezett a széphalmi

diktátorral, kinek úgyszólván pesti helytartója. ^Könyvet, kézira-

tot, tanácsot vált vele ; feladatának tekinti, ha szükség, a mester

kéziratain is javításokat ajánlani ; s viszont a maga terveit, tanul-

mányait, dolgozatait helybenhagyásra hozzá terjeszteni. • (Szvo-

rényi.) Mindebben Szemere játsza a közvetít szerepét; volt a

kör éltet lelke 8 Kazinczy is t szerette legjobban. «Derék fiúk az

én Pesti Triászom,— írja Kis Jánosnak 1811-ben, — az a kis Sze-

mere képzelhetetlenül szorgalmas és nagy munkagyz. Hát szép

lelke ! Szeretem mindenikét 8 anélkül, hogy egyike miatt a másika

iránt igazságtalan legyek. Szemerét ízlésének hasonlósága miatt

is talán leginkább.* Majd két évtizeddel késbb (1831) ugyanígy ír

Kishez : «Szemere gondolkozása, charactere, ízlése annyira enyém,

hogy én magamhoz hasonlóbbat senkit sem ismertem miolta élek.

»

S a szellemi rokonság érdekesen nyilatkozott némely küls voná-

sokban is, «Bendes, — írja Kazinczy, — hogy kézírásaink is any-

nyira hasonlítanak, hogy sok ízben nem tudtam már, én írtam-e

vagy Szemere. » S mint Szvorényi megjegyzi, érczes, közép-mély

hangjuk és kezeik is feltnen hasonlítottak egymáshoz. Csak egy

volt Szemerében, a mi a saloni finomságú öregnek nem volt min.

denkor ínyére : az a leplezetlen szókimondás, melylyel Szemere

néha gáncsait nyilvánítá. «B ... ni én az uram öcsém goromba

kálvinista egyeneslelküségét ! » monda 1829. Kazinczy ; s mégis

engemet nem tuda nem szeretni — mondja Szemere egy levelé-

ben. (Kölcseyhez 52. lev.)
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Hogy mekkora volt Szemere befolyása a mesterre, csak

akkor tudjuk eléggé méltányolni, ha Kazinczynak saját szavait

halljuk: « Szemere és Kölcsey az a két ember, a kiknek ítéletétl

vakon függesztem fel mindenemet.* Irodalmi dolgokban nem szí-

vesen nélkülözi Szemere tanácsát. Számos kisebb munkáján kívül

különösen a «Pályám Emlékezetet létrejöttében volt kiváló része

Szemerének. Nélküle aligha készül el ez a becses önéletrajzi mü.

«Mit köszönhetek Szemerének, — írja Kazinczy Toldynak az em-

lékirat befejeztével, — hogy e munka dolgozására erszakkal

rákényszeríte U A «Pályám Emlékezetet bevezet soraiban így

szól: • Elijedek, midn Szemere megszólíta, kére, kényszeré,

hogy a miket magam és dolgaim fell pályatársainknak elmondani

mindenkor készen talált, mondanám el egész közönségünknek . . .

De az ostrom hevesebb is vala, tartósabb is, minthogy ki lehetett

volna állanom ; engednem a barátság kivánságinak, hinnem, a

mivel ily tekintet társam biztata, illtí volt.» Quzmicshoz (1829.)

írt levelében «legbiztosabb tanácsolójának* nevezi Szemerét, 8

ennek szemei eltt akar dolgozni. Kazinczy atyai gondoskodása

Szemere iránt pedig megtetszik abból, hogy volt a szerzje mind-

két házasságának, s mint kérje és násznagya is szerepelt.

1810 elején szövdött Szemerének másik, szintén egész éle-

tére kiható baráti viszonya. Ekkor jött Pestre törvénygyakorlat

végett a 1 9 éves Kölcsey, ki azonban a helyett, hogy a jognak élne,

lelke hajlamát követve, az írók társaságát keresi s szorgalmas láto-

gatója a triász estélyeinek. E körben támadt Szemere és Kölcsey

barátsága. Az utóbbi pár hónappal halála eltt, Szemeréhez írt

utolsó levelei egyikében így emlékszik meg els közeledésükrl

:

aLeveled a Triász említésével régi napok emlékezetét költé fel

bennem. Horvát és Yitkovics lélekben soha szoros kapcsolatot

velem nem formáltak. Engem egyik sem értett soha. De benned,

édes Palim, a találkozás els pillanatától kezdve rokon keblet

találtam ; s én jól emlékszem, miképpen mindjárt elször mi

értettük egymást; mi fonákságokat láttunk ama kettben; és barát-

ságunk szövetének megersödése után a Triász még csak névben

élt; de mi ketten attól különböz, névre nem szoruló egészet

alkotánk.t

Barátságuk valóban két rokon lélek találkozása s egybefor-

radása volt. Leveleikbl kiolvasható, egyéniségüknek mely voná-

saiból fonódott köztük a baráti kötelék. Érzelmes, ideális lélek
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mind a kett, telve odaadó lelkesedéssel a nemzeti nyelv és m-
veltség ügye iránt. A közös eszmények, közös törekvések mellett

természeteknek sok rokon vonása is elválhatlanul kapcsolta ket

egymáshoz negyedszázadnál hosszabb idre. «Senki sem érthet

jobban engemet, — hja Kölcsey 1816. ápril 2-án Szemerének —
mint te, a ki hasonló ínszövedékkel bírsz, makacsságból és érzé-

kenységbl összeolvadva, s épen ez az, a mi engem hozzád mind-

inkább ellenállhatlan ervel von.» Csak szorosabbra fzte viszo-

nyokat, hogy mindegyik talált a másikban oly tulajdonokat is,

melyek az egyéniségének hézagait kiegészítették. Kölcsey álmo-

dozó, melancholiára hajló lélek, ki vigasztalan, sötét színben látja

nyelvünk, irodalmunk és egész nemzetünk jövjét. Mekkora ellen-

tét az os8Íani borongása és Szemerének szüntelenül tevékeny,

izgalmakat keres temperamentuma, mindig bízni tudó optimis-

musa közt, mely ilyen szavakban tör ki : «Hogy planumaink nem
teljesednek — s hát osztán ? Higyjük, hogy teljesedni fognak. Én
hiszem. Lehetetlen, hogy a kik oly keveset kívánnak a domina

Fortunától, mint mi, hogy ez a coquette, felingerldósbi is, sokat

ne adjon valaha. Sokat, mondom, mert én eleget soha sem kérek.

Tartsd meg a folyamot, hogy ne fusson ; az megállapodik ugyan s

magasabbra kelend ; de egyszersmind megsznik folyam lenni, s

tesped tó vagy csak tavacska válik belle. Semmitl sem rettegek

annyira, mint az ilyen tócsává való megállapodástól. Bajt tehát, a

mi mozgasson! S hála Istennek, nekem is vannak bajaim !» (Lev.

Xölcseyhez 28.) Ez az éber, tervezget szellem hányszor segíti

szárnyra Kölcseynek könnyen csügged lelkét

!

De szüksége van Szemerének is a serkent, bíztató társra.

Az örökös tervezgetés s az a tulszigor, melylyel saját dolgozatai

felett kritikát gyakorol, megbénítják munkaerejét. «Mindig és

mindig csak plánum és semmi vagy igen csekély exekutirozás ! . . .

De a grüblereskedéstl lehetetlen megmenekedhetnem » — kiált

fel egyik levelében. Kifogyhatatlan a panaszokban saját kislelk-

sége, szelleme meddsége felett, s kíméletlen önelemzésekkel ipar-

kodik egyénisége e fogyatékát maga és mások eltt világossá tenni.

Örök küzdésnek van kitéve — úgymond — az oly character, mint

az övé, hol a Sinn majd igen könny, majd ismét igen nehéz.

« Mióta kezdem tudogálni: mi élhet meg?— felakadok mindenen.

•

Megvallja, hogy az ideát elveszti addig, míg stílusba öntenó. Míg

egyet leírna, egy másik áll el s amazt nem megvilágosítja, hauem
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inkább elsötétíti. S ez az oka, hogy oly sokszor kell egy dolgot

újra kezdenie s csak igen ritkán tudja elvégezni. Temérdek mun-
kával tud csak keveset is produkálni: nem érzi magában azt &
debendige Füllé »-t, melyet Lessing említ. A Pfeffel recensense

három osztályt tett a poéták közt, az elsbe azokat sorolván, kik

maguktól mutathatnak fel szépet és nagyot ; Szemere érzi, hogy

ezek közé nem tartozik. Tudja, hogy csak középszer talentom s

« rettenetes bánatot és emósztdést» okoz neki, hogy a középszern

fölemelkedettet törekszik alkotni. Különösen Kölcsey mellett éra

mindig keser-édesen, hogy nem írónak, hanem csak írócskának

született. Kölcsey produktivitása májusi f, melyet ha kalapácscsal

vernének is vissza a földbe, gazdagon sarjaznék ki : az övét harapó-

fogóval sem rángathatják ki. ízlete és productiója soha sem lehet-

nek harmóniában egymással. S nála a komolyabb elmélkedés alatt

is üzögetni szokta játékát az elméskedés. «Mi ez? Lelki zavar,

fejletlenség, idétlenség, félszeg inspiratio?» Ez a kulcsa annak,

hogy miért nyomatott oly kevés számú verseket. Ebben jelöli meg
maga a fokot, a miért oly ritka nála a bevégzett irodalmi termék

;

ez magyarázza azt is, hogy kész müveivel is nem egyszer kímé-

letlenül bánik el. Nagyon szigorú bírája önmagának. Félreteszi

anakreoni dalait, mert észreveszi, hogy azok az epigrammai pointe

miatt épen nem dalok ; 1809-ben egész csomó versét eltépi, mivel

(kálvinista oskolai próbák* s nem szeretné, hogy valaha napvilágot

lássanak. Korner Zrínyidének fordítása közben felsóhajt: «Bár

csak annyira mehetnék, hogy engemet kielégíthetne!* *)

A panasz melll azonban ritkán hiányzik leveleiben a resig-

natio hangja. Vigasztaló óletbölcseséget talál abban, a mire atyja

tanította : hogy be tudja érni a szerényebb helylyel is. Annak, a ki

fogyatkozásait érzi, úgy véli, lehet reménye, hogy az írók második

osztályában — azok közt, kik példák és theoriák után képzik ma-

gukat — valamikor helyet foglaland. «Ha poéta nem lehetek is —
vigasztalja magát 1809-ben — kritikus, a próba- és szorgalomnál

fogva, válhatik talán bellem. Ily szándékkal járom Schedius aesthe-

tikai praelectióit.t 1838-ban pedig ily párhuzamot von Kölcsey éa

maga közt : «A bötük közt az ómegára épen úgy van szükség, mint

az alphára; s Déryné nem lehet primadonna Schodelné mellett.

S ez elég vigasztalás ; s a királyi pálcza és a káplár-pálcza ...»

Munkái III. 160., 123., 249., 25., 260., 326., 270., 335. I.
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Kölcsey, a maga csodásan világos elméjével, mint Szemere

elismeri, sokszor szavakat tudott adni az gondolatainak. «Enge-

met senki sem ért, senki sem igazgathat úgy, mint te» — írja neki

1820-ban. S késbb, 1833-ban: «Magadra szoktatál 1811 óta, s

alig merek írni szabad kézzel, míg számomra ólmoddal nem fested

ki a betket. • Kölcsey jótékony hatása Szemerére épen abban állt,

hogy tépeld önkritikáját mérsékelte s magában való bizalmát

élesztette. Leveleiben többször kéri, hogy dolgozását ne szakítsa

félbe, se el ne tépje ; ne legyen munkáinak oly fanyar bírája, meri

lehetséges nagyon jót és nagyon szépet készíteni, habár a czélba

vett tökély elérve nincs is. «Én neked sokszor mondám már, —
írja Kölcsey 1833-ban, — hogy nagyon bizodalmatlan vagy saját

erdhez; bár mások volnának azok, kik teljes bizodalommal szk
ert kötnek össze. »

íme, Kölcsey és Szemere barátságának lélektani alapjai.

A Kazinczyval és Köleseivel való szorosabb viszony aztán

végleg határozott Szemere pályája és ennek iránya felett. Testes-

tl-lelkestl ama törekvések harezosává szegdik, melyek a ma-

gyarság régi hagyományaival szakítva, egy új, európaibb Magyar-

országot akarnak megalkotni.A szakadás legelbb az irodalom terén

történt meg, a hol a nyelv és ízlés megújítása lett a jelszó, mely az

új kor embereit szembeállítá a régiség híveivel. Szemerét a legel-

sk sorában látjuk küzdeni a haladás elveiért. Pedig az iskolából

még a hagyományok tiszteletét hozta magával. Maga elmondja,

hogy « iskolái, elször Pápán, s késbb Patakon nevették mindazt,

ki a katholikusok között bárkit is egyébnek tartott rigmistánál,

»

míg most Kazinczy után indul «ízletét a pápisták iskolájikban

képezni.* Els verseit eltépi, mert « kálvinista oskolai próbatétek »,

s hogy a Múzsák rá nézve oly makacs leányok, büntetésnek veszi

azon gonosz versekért, melyeket a Bozóky és Kovács manierjában

a « Tavaszi virágokban » koholgatott.» Most, mikor Kazinczyt vallja

mesterének, szintén tiszteli Bozókyt, ki t egykor mint iskolába

járót ^-barátságra méltatta, de gondolkozásaik módja nem egy

többé; Bozóky a költemény stílusát, st a költemény legels érde-

mét onnan méri, ha az épen úgy foly, mint a próza ; Kovács József

verseire gyúlad, s nem érzi azt, a mit Kisfaludy és Kis zengenek,

mert nincs bennek reim, igaz reim. Most már lenézéssel beszél

Szemere a « kálvinista versifikálókról • : Horváth Ádámról, Gyön-
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gysirl, Földirl, kik szebbnek tárták azt, a mi nehezebb. *) Az

•Új Holmi* kritikájában megtámadja Csokonait is, kinek verseit

sokszor scandalizálódva olvassa 8 egynéhány év alatt sok kötetre

gylt verseit nem is ismeri verseknek legnagyobb részben, mert

nem elég «csak rímet találni, prózai könnységgel, bvséggel írni,

8 egynehány paraszt hahotára fakasztó vitzet ejteni. » Érdekes az

újításokért hevül Szemerének egy beszélgetése valami ... .8

nev orthologussal, mely fell 1812. decz. 20-áról való levelében

értesíti Kazinczyt. .... s azzal vádolta az újítókat, hogy a magyar

nyelv characterét sértegetik. Szemere így válaszolt : •Tehát Hor-

váth Ádám a csombókos üstökkel ; Dugonics a magyar parasztság

adagiumaival ; Debreczen a barát-asszonyommal, — ezek a nem
sérteget magyarok ? . . . Ei volna oly balgatag, hogy Románén-
heldjeit úgy beszéltesse, mint Dugonics a magáéit? Ura-bátyját,

asszony-nénjét mondaná-e az úr most, úgy, mint a Debreczen

parancsolja, azaz nem az uram istenem analógiája szerént ? Mit

mondanánk azon orvos fél), a ki ezen csinos mondás helyett:

széke van, a Dugonicsok és Horváth Ádámok igaz magyar szólláso-

kat applikálná ? Pedig ez a mondás is neologismus volt eleinte.

A theatrum a magyar nemzet charactere ellen van ; az ellen van a

muzsika is, kivévén a czigány hegedülését ; az ellen van a mérté-

kes vers is ; az ellen a szokatlanabb poéta-szóllások : ez volt eddig

hitünk. Hová jutunk így a szép mesterségekben ? Sehová ! Ilyen

hitel mellett a német nemzet Lessinget, Elopstockot, Wielandot,

ööthét soha nem fogott volna mutathatni.

»

Kazinczy egyenes befolyása mellett Szemerét aesthetikai tanul-

mányai is ama görög-német idealismushoz vezették, melynek a

széphalmi mester volt apostola a magyar földön, s mely a szépnek

nemzeti irányban való mvelése helyett az általános emberit, az

örök szépet hirdette. Szemere korán megismerkedett a «népszer

cesthetikusokkal», kik a Baumgarten- és Kant-féle aesthetika elveit

a mügyakorlat, els sorban a költészet s a szónoklat elmélete terén

alkalmazták. Szorgalmasan olvasta Eberhard, Bouterwek, Krug,

Pölitz és Engel munkáit, s kit Schedius leginkább ajánlott eladá-

sain : Schillert. Ismerte Lessing és Herder, valamint Göthe elméleti

dolgozatait is. Legnagyobb hatással ezek közül az idealistikus

sesthetika nagy képviselje, Schiller volt reá. Felfogása a költészet*

*) Munkái III. 6., 8., 25., 335. 1.
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rl leginkább Schiller szellemében alakult meg. fBajtalan élet

kívántatik a poétizáláshoz, — ezt mondja Becker is, ezt Schiller a

Bürger költeményeinek recensiójában, mely az Kleine pros.

Schriften-jei közt nálam megvan; ezt Göthe Wilhelm-jében»

—

írja 1810. jan. 18-án Kazinczyhoz intézett levelében. Magáévá teszi

Schiller elveit a költészet egyetemességérl, tiszta emberiességérl

s különösen az ebbl folyó tant a költészet popularitásáról, a mint

ezt Schiller, Bürgerre alkalmazva, kifejtette. A költészet legmaga-

sabb fokát abban látná, ha a költ meg tudná tagadni nemzetisé-

gét: •Nem csak a költészetnek, hanem általában minden mvé-
szetnek emberinek kellene lenni ; de ennyire még senki sem tudott

emelkedni ; a nemzetiséget még maga Homér, még maga Shakes-

peare sem tudá levetkzni.

»

1
) A túlságosan egyéninek s a népies-

nek sem barátja: «Minden lyricumnak kötelessége oly érzésekkel

foglalkoznia, mik nem egyes, különös, rideg embert, hanem álta-

lában és egyetemleg az egész emberiségre nézve minden embert

érdekelnek. »
2
) Bürgerre vonatkozólag 1814. decz. 2-ról ezt írja.

Kölcseynek: «Surányban Bürgert studiroztam. Bürger populari -

tása nekem sok helyeken egyoldalúnak látszik és még másnak is.

Göthének verseit el ne felejtsd magaddal felhozni. Hadd lássuk y

hogy Göthe mennyivel szebben volt Bürgerebb Bürgernél?» Két-

ségtelen, hogy Kölcsey, kit Szemere vezetett be a német irodalom

s különösen a német aesthetikusok ismeretébe, barátja közvetítésé-

vel ismerte meg Schiller ez elveit is a populáris költészetrl s

ebben a szellemben írta meg aztán híres bírálatát Csokonairól.

Hogy milyennek képzelte Szemere a költészet valódi popu-

laritását, mutatják levelei, melyekben számtalanszor hangoztatja,

hogy a «szerencsésen megnemesített popularitás phantasiában és

nyelvben* egy költnknél sincs meg oly tisztán, mint Kölcsey lyrá-

jában. Kölcseyben megvan az, a mit Bürger keresett, de nem lelt

meg, vagy csak részecskéiben. S ne gondoljuk, hogy ezt az ítéletet

csak a baráti részrehajlás sugalta. Szemere egész felfogása a köl-

tészetrl, melyet az imént vázoltam, érthetvé teszi. Kölcsey lyrá-

jában találta a legtöbb «götheiséget», a legtöbb « megnemesített

honiságot».

*) Munkái II. 177. 1.

*) Munkái I. 111. 1.

Digitized byGoogle



718 KELEMEN BÉLA.

A költészet lényegérl Szemere azt tartotta, a mit Schiller

:

l
)

«A költészet legyen mindig játék, de minden költi játék alapja

komolyság legyen. » Bár Schiller e szavait sehol sem idézi, mégis

számtalan formában variálja e mondást. A Dalverseny és Magya-

rázat czimü rengeteg munka, Szemere bizarr szellemének e saját-

szer emléke, elejétl végig nem más, mint az említett elvnek

alkalmazása. «Minden mvészet, és így a költészet is, s talán min-

denek fölött ez az, mi gondos játék és játszi gond tartozik lenni » —
mondja egy helyütt. Másutt pedig így szól : «Minden költemény-

nek legmellzhetlenebb tulajdona az, hogy költve legyen. A köl-

töttséget fleg az ismerteti meg, hogy benne a komolyság játékkal

van vegyítve. »
a
) A dal születése ez. verse, mely tulajdonképen egy

kis részlet egy tankölteményébl, így magyarázza a költemény

keletkezését

:

A mely pillanatban szíve elkezd verni,

Maga sajátmagát önmaga megtermi;

S eláll az idom, eláll az anyag,

Mint a borban a szin s testvére a zamat,

Eláll a játszi- és társa, a komoly,

És a frigy közöttök soha szét nem bomol.

De hát mi az a játszi? Szemere meghatározásai, melyeket e

fogalomról ad, nem valami világosak. «A játszi rokon az édessel,

« hol a játékos szeszélybl, hol a szív és lélek komolyságából veszi

eredetét.* Ilyformán a játsziság és komolyság ellentétét átjátsza

más fogalmakba ; nevezi édesnek és kesernek, sötétnek és világos-

nak, borumak és dersnek, míg végre nem marad belle egyéb

hátra, mint alaktalan köd. Annyit lehet sejteni, hogy körülbelül

azt a elair-obseurt érti alatta, mely Kölcseynek is kedvencz ideája

volt a lyrai költészetrl.

Az idealistikus aesthetika elveihez Szemere egész életén át

hü maradt. Mikor a 30-as évek második felében a népies elem

mindinkább tért hódít költészetünkben, Szemere nem sok jót vár

tle. «Annyira jutottunk — panaszkodik 1838-ban Kölcseynek —
hogy lyrai költésünk a közép- és fentebb nemekben is együgy és

népi technikához simulgat, vagy helyesebben : feszelget. S ez a,fesz

*) G. Zimmermann, Versuch eiuer Schillerjében Aesthetik. Leipzig,

1889. 118. 1.

2
) Munkái, II. 49„ 174. 1.
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csak fuladozás ... A költésbeli nemzetiségre Schiller versét alkal-

mazhatni : Frei von Nationalitat zu sein, ist der niedrigste Grad

und der höchste ; denn nur die Ohnmacht führt oder die Qrösse

dazu. Shakespearenél minden character angol, — mond Göthe.

Adjon isten nekünk efféle nemzetiséget ! » — Petfi költi egyéni-

ségének varázsa t is megragadja s lángoló levélben üdvözli a fiatal

költt. Lelkesedése szinteségében nincs miért kétkedni, de bizo-

nyos, hogy Petfit csak úgy tekintette mint valami speczialitást, a

min a czigányzene. Erre mutat az a nyilatkozata (aphorismái

.közt), hogy iPetfinél senki sem érti inkább, hogy kell a heged-

vonót amúgy czigányosan rántani. De a lant nem az competen-

tiája.» Azzal a reménynyel tekint a jövbe, hogy a Petfi-korszak

költészetét «ha talán kevésbbé magyar, de mindenesetre mvészi-

leg képzékenyebb, emberibb irodalom váltandja fel.* *)

Szemere általános sesthetikai felfogásának körvonalozása után

visszatérek írói fejldésének rajzához.

Az új iskola elveiért elször 1810-ben szállt síkra. Bévai tan-

székében az egyetemen ekkor az orthologus Czinke Ferencz ült,

ki nemcsak eladásain, hanem Az Új Holmi czimü gúnyíratában

is durva kifakadásokkal illette a nyelvújítókat. Szemere egy röp-

irattal válaszolt neki, melynek czíme : Az Új holmi els csomójának

kritikai megitéltetése. írá Képlaki Vilhelm. A röpirat megbélyegzi

Czinke « paraszt szólásait* és trágárságait, s azután kimutatja, hogy

Czinke csak tudatlanságát árulja el, midn a nyelvújítás szükségét

tagadja. Egy példán bizonyítja, mily szükséges reánk nézve a

nyelvmüvelés. Pölitz és Eberhard különbséget tesznek az aesthe-

tikában a Beitz,Anmuth, Lieblichkeit, Gratzie és Holdseligkeit közt.

Az Anmuth, Lieblichkeit, Gratzie kijelentésére talán vannak sza-

vaink. De van-e a Keitz és Holdseligkeitra is ? Nincsen Czinke és a

debreczeni grammatikaszterek szerint, de van az újítók nyelv-

mvelési módján. Dayka a kecsegtet~h#[ kecs-nek nevezte azt, s a

széphalmi nagymester széltében él a valóban kecses szóval. Már
most a franczia irritation és charme, melyeket a német minden

megkülönböztetés nélkül Beitznak mond, a magyarban megkülön-

böztetve : inger és kecs. A nyelv szépítésére és gazdagítására azért

van leginkább szükség, hogy a poésis nyelvét meg tudjuk külön-

böztetni a prosa nyelvétl. Szemere röpiratának elkel hangja és

*) Munkái II. 79., 174. 1.
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metsz gúnyja nem tévesztették el hatásukat. Az egyetemi ifjúság

mozgalmat indított Gzinke ellen, s Horvát Istvánt kérte fel

magyar nyelvi és irodalmi eladások tartására, ki magánóráit nagy

tüntetések között meg is kezdte. Az eladásokat barátjával, Vitko-

vicscsal együtt Szemere maga is látogatta.

Még egy nagyobb diadalt is szerzett Szemere ez idtájban

magának és az újítók elveinek. 1810-ben írta els három sonett-

jét: az Emlékezet, Boldog pár és Himfy czímtteket, melyeket

Horvát István Kazinczynak ugyanannyi sonettjével 1811-ben ily

czímmel közre is bocsátott : Hat sonett Kazinczytól és SzemerétL

Tartalmasság dolgában, mai ízlésünk szerint, e sonettek nem érik

fel a Vidához írt költi levelet ; igaz érzés, bensség nincs bennük.

Már maga az a mód, a hogy Szemere az Emlékezet-et Kölcsey eltt

fejtegeti, mutatja, mennyire csak csinálmány e költemény: «Én azt

hiszem, hogy a remény távol és közel, homályban és fényben

lebeg, s így ez a sor : Kecsekkel lángorczádon, mint Auróra, mind-

járt az esttünemény után psychologiai typussal festi a távol és

közel, a fény és homály képét, s a« egésznek egy titkos setét-tisztát*)

kölcsönöz, mely a reménynek tulajdona. A homály és fény, a távol

és közel képét a többi festések is szépen éreztetik. Távol és homály:

esttünemény; de most nem tnsz fel; fenn révemtl köd, szél,

hab messze szóra; faggat, gyötör; — közel ésfény : kecsekkel mint

Auróra; mosolygasz; s megenyhül; ah jöjj, ringasd el; Endymion-

ként a szent rózsaberken ; istenálmokat, s ha lelkem e varázskar-

ból, Zauberarm; mint kedvesét Ghitóne szerelemlángjai, lepjék

stb.» Csak szavak; de mikor e szavak oly szépek, oly édesen

folyók !«Az els magyar sonettet diadalmi kiáltás üdvözölte; az

egy nem remélt vívmány, egy nyert csata volt.» Az els sonettet

nyelvünkön Kazinczy írta; de Szemerét, a tanítványt, maga
mesterként üdvözölte. «Az Emlékezet-nél szebb dalt a magyar

újabb Múza még senkinek nem sugalt» — írja Kazinczy. Kölcsey

«mennyei poétá»-nak nevezi barátját, sonettei dsteni hevülettel*

vannak írva. Helmeczy szerint «Petrarcha nem zeng oly édesde-

den, nem lángol oly hévvel », mint Szemere. S az író maga, kit oly

nehezen elégítenek ki saját alkotásai, az Emlékezet néhány kifeje-

zését oly szépeknek találja, hogy « azokat még magának is irigyli!*

Valóban e sonettekben fényes diadalát ülte a megújított magyar

*) Clair-obscur.
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nyelv. Szemere megmutatta, hogy az új költi nyelv a legnehezebb

modern versformában is mennyi hajlékonyságot, lágyságot, zeng-

zetet képes kifejteni. Ez érthetvé teszi azt az általános lelkesedést,

melylyel íróink e mfivecskéket fogadták.

Atyja halála után, 1812-ben Szemere állandóan megtelepe-

dett Féczelen s két év múlva meg is nsülvén, falusi magányában

a mesei gazdálkodás mellett egészen irodalmi munkásságának él.

•Sonettizál és grammatizál» <— mint maga mondja. Az utóbbi a

rendesebb, mert «Múzsa kisasszonyok rá nézve makacs leánykák

:

ritkán alázzák meg magukat hozzája. Helyettök a grammatika

bakszakállú géniuszai látogatják meg olykor-olykor, * Sokoldalú

tanulmánynyal, roppant szorgalommal folytatja nyelvbúvárlatait.

Fgondja a nyelvújítás szókészletének nyilvántartása. Évekig

fárad a régibb és újabb munkák kijegyzésóvel, gyjtögetve min-

denfell az érdekesebb szókat és frázisokat. iMint az uzsorás

szokta pénzeit*, úgy felszámlálgatja a szókat, De nem tartja vissza

magának, nem uzsoráskodik velük ; lexikális gyjteményei, gram-

matikai jegyzetei mindig nyitva állanak barátai eltt. Kazinczy,

Kölcsey, Helmeczy nála tesznek kölcsönzéseket ; Helmeozy ahhoz

a bevezet czikkhez, melyet Berzsenyi munkáihoz csatolt, Kölcsey

A szókurtításról, A szószármaztatásról és az Új szókról írt dolgo-

zataihoz s a Mondolatra adott Felelet-hez. A levelezés is, melyet

ez idben barátaival folytat, nagyobbára nyelvi kérdések köri
forog. Szemere, a termékeny és kiválóan szerencsés szóalkotó, ily

módon számos új szót és kifejezést hoz forgalomba, melyek meg-

annyi vívmányai nyelvünknek. Buzgalmát mi sem jellemezheti

jobban, mint az a nyilatkozata, hogy még álmában is új szókat

csinál. •Minap én, — írja Kazinczynak 1812. jun. 15-én — egy

új szót álmodtam, de figura nélkül szólván, álmodtam ezen új

alkotmányú szót : közveleg. Nem lehetne-e valamire alkalmaztat-

nunk ?» Szemere bármely kortársánál jobban érezte, hogy oly id-

ben élnek, melyben a nyelv géniusza megnyilatkozik s • átteremti

a viselt világot.* Ezérí állította a nyelv alapelvei mellé, melyeket

Kazinczy hatra tett, még hetedikül a •nyelv géniuszát*, és tár-

sai költk és aeethetikueok voltak, kik tudták, hogy a szó nem az

iskola padjai közt, a grammatika holt szabályai szerint készül, ha-

nem egy szerencsés pillanat sugalata alatt, sokszor csak ötletbl,

sokszor valódi ihletbl születik, akár egy lyrai költemény. «Most,

úgy látszik, íróink engedelmesebbek, hajlékonyabbak egymástól

Philologiai Köilöny. XV. 7. 47
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tanulni, 8 -ez a tanulás egymástól, ez az együtt- és összedolgozás

tette mindig és teendi a nyelv alkotmányát. » (Szemere lev. Kazin-

czyhoz 1815. jan. 17.) Egy-egy szerencsésen^alkotott szó rövid id
alatt megnyeri polgárjogát. Csak egy-két példát említek. Kölcsey

1813*ban egy költeményét közli Szemerével s ezt írja czímül:

A Schwármer. (Töröld le és írd magyarul.)

Szemére válaszában ezt írja: •Régóta tusakodom, hogy m
Schwarmemek magyar nevet adhassak. Hasztalan, nem látom

módját ...» Próbát tesz a hév, a buzog szókkal, de nem tud bel-

lük alkalmas kifejezést levezetni. De nem nyugszik; pár hó múlva

megint visszatér rá: a tót; tbl képezett hény-t és hényzó'-t ajánlja.

Kölcseynek nem tetszik és ezt írja vissza: «Nekem a jut eszembe,

hogy a német schwármen innen jöhet Schwarm, mely rajt teezen.

Próbáld a raj-i ...» Szemere megfogadja e tanácsot s így születik

meg a rajong, rajongó.

S hogy mily finom érzék vezeti ket az új szavak megállapí-

tásánál, bizonyság rá az élv szó története. Szemere 1815-ben ezt

írja Kölcseynek : «Kazinczy nem régiben a régen keresett Genusst

és geniessent így tette ki : éldeücni és éldellet vagy éldellés. Mit

mondasz reá ?» Kölcsey felelete így hangzik : «Az éldellet-re Ka-

zinczynak azt írtam, hogy az új szókat nem a grammatikai Bich-

tigkeit állítja meg, hanem bizonyos sesthetikai érzelem, némelykor

a szükség és vak szokás. Hogy jó-e az éldellet? igen, mert analó-

gián fundálódik, de úgy hiszem, hogy nem fogja tenni szerencsé.

jét.» S Kölcseyt nem is csalta meg érzéke : a helyesebb képzés
éldellet-et leszorította a törvénytelenül képzett élv. Oly jelenség,

melyet mai orthologusaink, kik a nyelvfejldés sesthetikai tényezit

teljesen ignorálják, bajosan tudnának megmagyarázni.

Szemere az, kinek új szavaiból aránylag a legtöbb jutott az

irodalom ós a közélet nyelvébe. A rajong, ábránd, eszmény, diador

(triumphator), ellenr, elnök, erély, gyermeteg, zöm, irodalom, jellem,

kalandor, kedély, lóverseny, modor, hulla, regény, eszély, szilárd,

szerv és származékai, színész, telep, tömb, ipar (azeltt melléknév),

ünnepély, titkár, zsarnok, der, ború (a derre-borúra iker-kifeje-

zésbl), nélkülöz: mindezek Szemere szavai. Egytl-egyig oly

hangzatos, kifejez és életrevaló szavak, melyekre nyelvünk büszke

lehet, bármily kevéssé húzhatók is a hagyományos grammatikai

szabályok kaptájára. Szemere jóformán nagyobb költ volt az általa

alkotott szavakban, mint a költeményeiben. Új szavairól jól
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mondja Szvorónyi: tAlig csalódunk, ba új szavainak népszerségét

8 gyors elterjedését ásón érzékének tudjuk be, mely szerint alkotá-

sait nyelvünk sajátos jellemével összbangzásba hozni s annak köz-

kincsébe, egy vagy más találó vonásuknál fogva beilleszteni s meg-

termékenyíteni értette. 8 ez nem csekély érdem ; mivel minden új

szóban egy-egy fogalommal ajándékozá meg népét, egy-egy tettel

gazdagítá annak mveltségi történetét.*

Ezek a sokat gáncsolt új szavak voltak a modern Magyarország

4ls katonái. A nyelvújítási mozgalom volt els jele életre ébredé-

sünknek; a politikai reformtörekvések számára irodalmi reforme-

reink készítették el a talajt. Az irodalomban ekkor alakult meg
az a két párt, mely egyfell a baladás, másfell a réginél maradás

elvével állt egymással szemben : az újítók és az ósdiak pártja.

Az utóbbiak sem maradtak tétlenül. 1814 február bávában

Szemére azt a hírt közli Kölcseyrl, hogy Veszprémben egy Mon-
dolat czimü röpirat jelent meg Kazinczy és a nyelvújítók ellen.

A két barát felelni készül a támadásra, elbb komoly philologiai

értekezés alakjában, de utóbb a gúny fegyverét választva. így látott

aztán napvilágot — csupán Kölcsey neve alatt— a Felelet a Mon-

dolaira, ez a kegyetlen replica, mely az újítók fegyvereit egész

{élelmességükben mutatta be. A röpirat tervezete és a paródiás

versek nagyobb része Szemere munkája.

A Felelet eldöntötte a nyelvújítás kérdését s a sikert az újí-

tóknak biztosította. A küzdelem, melyet Kazinczy és lelkes hívei a

régi Magyarország ellen folytattak, csakhamar átcsapott más térre

is : az irodalmi kritika és az aestbetika terére. Itt Kölcsey indította

meg az eszmék forradalmát Csokonairól és Berzsenyirl írt bírála-

taival. Amint Szemere az új irány philologusa, Kölcsey annak m-
bölcsésze, «sthetíkusa. Bírálataival, melyek a Tudományos Gyj-
temény 1817-iki évfolyamában jelentek meg, alapítója lett Magyar-

országon a tudományos elveken nyugvó irodalmi kritikának. De
kíméletlen hangjuk visszatetszést szült az írók és a közönség köré-

ben, s Kölcseyt oly népszertlenné tette, hogy kedve-szegetten

vonult vissza a kritikai pályától. Majdnem egy évtizeden keresztül

csak tanulmányainak s a költészetnek élt, s költeményeken kívül

egyebet nem adott ki. Ekkor Szemere volt az, ki új mködési tért

nyitott neki. Már 1810 körül azzal a tervvel foglalkozott Kazinczy

triásza, hogy széptani folyóiratot indít. E terv azonban, bár meny-

nyire fáradt is Szemere megvalósítása érdekében, mindannyiszor

47*
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félbenm&radi De Szemere nem tudott megnyugodni. Végre. 1826-ban

elérkezettnek látta az idt kedvencz eszméje megvalósítására s régi

barátjával, Eölcseyvel szövetkezve, megindította az Élet és Litera-

tura ozím vállalatot A folyóirat magán viseli Szemere bizarr

szellemének bélyegét, Czikkei minden rendszer és czím nélkül, a

lehet legtarkább egyvelegben jelentek meg, 8 minden dolgozatra

nyomban bírálat vagy megjegyzés következett valamely munkatárs-

tollából. Egy-egy érdekesebb irodalmi, bölcsészeti vagy aesthetikai

kérdés fell a legkülönbözbb Ítéleteket találjuk itt egymás mellette

A szerkesztség kijelenti egy jegyzetben : iAz Élet és Literatura

Bedacidója nem tartá ártalmasnak, némelykor oly dolgozásoknak is

adni helyet, melyek, egészben vagy részenként hibás, avagy nem
elég tisztán kifejtett princípiumokon épültek ; azon esetben tudni-

illik, ha az ilyeneknek megczáfolása s tisztább kifejtése által a fel-

vett czél elhaladása segíttetik.i Szemere továbbá lenyomatott

minden kritikát, mely a folyóiratról valamely lapban megjelent,,

még a kedveztleneket is. St az egyes köteteket saját munkatár-

saival is megbíráltatta, 8 ítéleteiket névtelenül közölte. Ily szerkesz-

tés mellett természetesen nem lehetett egységes iránya a folyóirat-

nak; a Gemeinnützige Blatter (1826. 56. szám) bírálója meg i&

jegyzi, hogy a folyóirat «a magyar irodalomban korszakot fog alkot-

hatni, ha a benne nyilvánuló friss és eleven szellem határozottabb-

irányt vesz.» De hatása, épen mivel a véleményszabadság elvének

igyekezett érvényt szerezni, ízlésünk és gondolkodásunk fejldésére

rendkívüli volt. Fejtegetéseivel tiszteletet szerzett és lendületet,

adott a magasabb szempontokból ítél kritikának s czélokat tzött

ki íróink törekvéseinek. Hirdette, hogy a tudományos tollcsaták

haszna képzelhetetlen. A kritikusnak sem magasztalás, sem gyalá-

zás nem áll kötelességében : tiszte csak az, hogy a helyest és hely-

telent, az igazat és nem igazat, a jót és rosszat, a szépet és rútat

kimutassa. Kritika és ellenkritika szükségesen következnek az-

emberi természetbl ; ezek annál fogva a literatori világnak elke-

rülhetetlen tüneményei. Kazinczyt és Kölcseyt, kik hazai és kül-

földi folyóiratok számára recenseáltak, sokan azzal terhelték, hogy

botlásaink felfedezése által megvetésbe hoztak bennünket az ide-

geneknél ; és hogy az ily mód nem buzdítás az írásra, hanem
inkább elrettentés, elidegenítés attól. Pedig a német literatura

aranykorát hasonló bánásmód derítette fel. Szemere úgy látja,,

hogy az írók még mindig sokat veszdnek aprólékos nyelvi dolgo-
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-kon. Nem rossz az, st szükséges ; de sajnálná, ha stüistáinknak

gátlására volna veszdésök. Ne grammatizáljunk többet, mint illik

;

* ízlésünket dolgozzuk ki inkább t *)

A vállalat küls hatását eléggé mutatja az, hogy a pozsonyi

országgylési ifjúság 1827. aug. 17-érl üdvözl irattal tisztelte

meg a szerkeszttársakat, s Szemerét nem sokkal utóbb beválasz*

tották a «magyar tudós társaság » alapszabályainak megállapítására

kiküldött országos bizottságba. Legkiválóbb íróink mint «a szép

iskoláját* üdvözölték a folyóiratot, s egyes köteteirl a hazai id-

szaki sajtó 8 több német lap a legnagyobb elismerés hangján nyi-

latkozott.

. S ha egyéb érdeme nem volna is az Élet és Literaturá-usk s

folytatásának, a Muzárion-nab, már az a körülmény is kiváló nevet

biztosítana neki irodalmunk történetében, hogy e vállalat adott

alkalmat Eölcseynek java bölcsészeti és sesthetikai munkássága

tifejtósére. Itt jelentek meg Korner Zrínyijérl és A komikumról

írt dolgozatai, melyek ez irányú munkásságának legérettebb

gyümölcsei s irodalmunkban az els valódi dramaturgiai czik-

kek. Mindkettnek megírására Szemere szolgáltatta az alkalmai

1818-ban gróf Teleki Lászlóné a pesti negylet nevében Korner

Zrínyi-jenek lefordítására kérte fel t, hogy a frangú mked-
velk magyarul eladhassák a darabot. A fordítás elkészült és

egyik fényes sikere lett Szemere nyelvkezel tehetségének. A ma-

gyar tragikai dictió ennyi nemességgel és méltósággal nem zengett

még színpadunkon. A magyar Zrínyi az Élet és Literaturá-bm

látott napvilágot, Kölcsey bírálatának kíséretében. A fordítást is,

* bírálatot is nagy elismeréssel fogadta a közönség és a sajtó.

Az Iris czímü német folyóirat kiemelte, hogy Szemere fordítása

csattanó érv azok ellen, kiknek a gazdag magyar nyelv ügyefo-

gyottságáról vannak elítéleteik. Oly nyelv, mely ilyenre képes

— mondja a nevezett lap — becsülettel megállhat a földkerekség

legmveltebb és legmüveldhetbb nyelvei sorában. Kölcseyrl

pedig így szól : •Was Kölcsey, unstreitig der tüchtigste Kunstphi-

•losoph von Ungarn, darin leistet, ist von Niemanden geleistet

worden.»

A második dramaturgiai tanulmányt, mely Bouterwek nyo-

mán a komikum elméletét adja el, akkor írta Kölcsey, mikor

*) Élet és Literatura, 1826. I. kötet, 281. s k. 1.
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Szemére felszólította, hogy bírálja meg Kisfaludy Károly Leány-

rz czímü vígjátékát, mely megelzleg az Élet és Lüeraturáb&n

megjelent. Kölcsey azonban ama kellemetlenségek után, melyeket

els bírálataival szerzett, nem érzett kedvet újra e térre lépni s

akként tért ki a megbízatás ell, hogy Kisfaludy vígjátékai kap*

csán általában a komikum és vígjáték fejtegetésével foglalkozott De
mivel a magyar komikai irodalom képviselit Kisfaludyn kívül egé-

szen mellzte, többen is hozzászóltak a kérdéshez s az Élet és Lite-

rátora hasábjain termékeny eszmecsere fejldött ki e tárgy felett

Szemere folyóiratából 1826-ban és a következ évben két

kötet jelent meg, s ugyanannyi követte 1829-ben Muzárion ezím-

mel. 1833-ban még egy V-ik kötetet is adott ki, de ez az új folyam

már sem értékére, sem hatására nézve nem állt egy magaslaton az

elbbiekkel. Az irodalmi helyzet is nagyot változott e közben.

Kazinczy már rég megsznt az irodalom vezére lenni. Az új nem-
zedék élén Kisfaludy Károly áll, s az irodalmi központ Szépha-

lomról a fvárosba szállt át, hol Kazinczy triászát az Aurora-kör

váltotta fel. Szemere örömmel látta régi pártfogolnának, Kisfalu-

dynak emelkedését, de nem jó szemmel nézte az új irány közlö-

nyének, a Kritikai Lapok-vak terrorizáló föllépését a régibb iskola,

ellen. A Conversations-lexiconi pörben, mely annál kellemetleneb-

btl érintette, mivel a kiadó, Wigand, t is meghívta a munkatár-

sak közé, Döbrentei mellett fel akart szólalni s meg is írta Felele*

tét Bajzának, de betegeskedése miatt nem bocsátotta közre. «Ide-

geim meg valának rázva, — írja Guzmicsnak, — s elundorodtam

mindattól, a mi a tudós czím alá tartozik.* Nem kevésbbé bántotta,

az az összeszólalkozás, mely a Szent hajdan gyöngyei miatt Bajza

és Kazinczy közt kitört. Az utóbbinak a szokottnál élesebb hangú

replicáit Bajza nagyrészt Szemere sugalmazásának tulajdoníts

Erre teljes meghasonlás állt be Szemere és az új iskola emberei

közt. Míg ezek a tudós társaság keblében ármánykodnak ellene,

Szemere a Muzárion új kötetében támadja meg ket. Majd ellen-

ségei a tudós társaságnál tiltakozó határozatot eszközölnek ki,

a miért az 1 832-iki nagygylésen Kölcsey által Kazinczy felett

mondott Emlékbeszédet folyóiratában kiadta, holott az az Év-
könyvek számára volt fentartandó. A Kritikai Lapok-b*n pedig

éles kritika jött a Muzárion új kötetérl, azután kíméletlen epi-

grammák Szemere írói és költi múltjáról. A megtorlások, bár

hallgatagon fogadja, mélygaJehangolják.
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8 egyéb is sújtotta, 1829-ben Vitkovics halála, 1831-ben

Kazinczyé rendítette meg amúgy is dúlt idegeit. Hü társát, Köl-

cseyt, a közélet mozgalmai vonják el eddigi ösvényétl, mely oly

szorosan össze volt fonódva az övével. Érzi, hogy egyedül maradt

az irodalomban.

De magányából is szeretetteljes figyelemmel kiséri barátját a

közpályán, s annyival inkább örvend sikereinek, mert némi részt

is követelhet ezekbl. Az nevével van összekapcsolva az a

nagy fordulópont Kölcsey életében, mely a szónoki pályára vezette.

Szónokká els sorban Szemere tette, önéletrajzi levelében Köl-

csey ezt írja neki: tl826. Ezen évben kezdem írni a theatrumi

beszedet. Te ösztönzél, hogy az oratori pályát próbáljam, t Legelbb

arra akarta bírni Szemere, hogy prédikácziót írjon az Élet és

Literatwra számára a katholicismus mellett (32. lev. Kölcseyhez),

majd Májernek egyházi beszédét bíráltatta meg vele. Azután igére-

tét veszi, hogy a theatrum fell ír beszédet, s leveleiben szüntele-

nül serkenti ennek elkészítésére. A beszéd elkészült, s bár elmondva

nem lett, els sikere volt Kölcseynek azon a pályán, mely oly

ünnepeltté tette nevét.

Az akadémia 1836- és 37-iki nagygylései alkalmából véget

értek a súrlódások Szemere és a fiatal írók közt. Egészsége is

jobbra fordult s némileg visszatér életkedve. Örömest keresi az

érintkezést a fvárosi és a vidéki írókkal, s rendesen látogatja a

nemzeti színház eladásait. S mily lelkesedéssel ír Kölcseynek a

magyar színészetrl : «Nem tudom, megboszorkányoztatás-e, de én

ugyan szerelmes vagyok csecsemnkbe, a magyar színészetbe.

Gyönyör angyalgyermekarcz ! Persze, némelyek bajuszt keresnek

a tejes ajkacska felett; s meztelen bokájára is sarkantyút szeret-

nének ütni. Patvar vigye az efféle némelyeket; nekem a mi derék

Bártfaynk kell csak ! és én, jelen minden darabon, akár essza-

kadás, akár ólmos út, akár csikorgó hideg, — örömest megyünk a

csecsem bölcsjét ringatni.

»

1838. aug. havában újabb megrázó csapás éri : a lelkes barát-

nak, annyi küzdelem és dicsség osztályosának, Kölcsey Ferencz-

nek halála. De a fájdalom elviselésére ert ad neki a gond, hogy

megóvja az elhunytnak szellemi hagyatékát. Leveleiben siet utasí-

tani az elhalt örökösének, a kiskorú Kölcsey Kálmánnak az anyját,

Kölcsey Ádámnét, hogy minden beírt papirszeletkét mint nemzeti

ereklyét rizzen meg. A hagyaték csakugyan Szemere kezéhez

Digitized byGoogle



728 KELEMEN BÉLA.

jutott s rendezte aztán sajtó alá br. Eötvös József és Szalay

László segédkezésével, Kölcsey munkáinak els összes kiadását.

(1840—48.)

A Kölcsey halálával megüresedett helyre a Kisfaludy-társa*

ság 1840-ben Szemerét választotta meg, ki 1842. február 5-én br.

Eötvös József Bucsú-j&nsk aesthetikai fejtegetésével foglalta el szé-

két. Ez év jelöli irodalmi munkássága végs korszakának, vagy
— mint maga szokta volt mondani — írói repubescentiájának

kezdetét. A kép azonban, melyet írói pályájának alkonya nyújt,

fájdalmasan megkapó. Egy pályájából kizökkent szellem sisyphusi

munkájának képe az. Tandithyramb és Talányábrándok, és Dal-

verseny és Magyarázat a czíme annak a két phantastikus-grotesk

alkotásnak, melyre Szemere két évtized szakadatlan munkáját

fecsérelte. 1842 szén történt, hogy részt vett Foton Fáy András

szüreti ünnepélyén, a hol Vörösmarty bemutatta Fóti dalát. E dal

hatása úgyszólván végzetessé lett Szemerére. Egy beteg idegrend-

szernek óriásilag túlingerelt fogékonyságával vette föl magába a
dalt, s nem bírt többé varázsa alól szabadulni* Másfél évtizedig

foglalkozott annak elemzésével ; elbb 5000 lapnyi prózai tanul-

mányt, majd pedig Tandithyramb és Talányábrándok czímmel

5074 versre terjed tanmvet ír róla. Fejtegetései ilyenformán

hangzanak

:

Fölfelé megy borban a gyöngy • . .

Hallom : fölfele megy ... de ki ? és micsoda ?

Sem egy, sem más úton nem juthatok oda.

Érzem, távolodva történik az eset,

Nem gyorsan, st inkább lassan egy keveset.

De a fölmen lény személy-e vagy dolog?

Most ezret meg ezret, majd mit sem gondolok.

Elbb szülve a tényt, mint az azt tényezt;

Elbb a gyepfiút, mint anyját a mezt.

Hogy a személy késbb, 8 ténye elbb intsen,

St tudasson, — erre példa sehol sincsen.

Ha a mvészetnek léteznék ily szobra

Vagy festménye, hányan nem ütnék azt dobra t

De ily látványt, s rajta ennyi varázst, kecsét

Nem teremthet el sem vés, sem ecset.

S ha talán e kecsek mind csak nyelvfigurák,

Iziettinknek orrát föl még így sem szúrák.

Hallom : fölfelé megy, s edény nélkül borban,

S e bor talán sárban fetreng, vagy a porban?

S mégis, uramfia, ez itt a bökken !

Nem gyöngy, hanem a gyöngy a fölfelé men. ...
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S ilyen verset írt Szemere 5074-et ! Találóan mondja e mim-
iáról Kazinczy Gábor Szemere felett tartott emlékbeszédében:

«Bámulatos emléke a kitartásnak, mint a középkór exegetáinak

buvárlatai, de egy sikeresebben használhatott tehetség, egy geniá-

lis pazarló tékozlásának is.» Szvorényi az «eszmék és vonatkozá-

sok ineglábolhatlan mélységének » nevezi; de kedvezbben, st
bizonyos elragadtatással ítél Szemere másik e nem alkotásáról : a

Dalverseny és Magyarázat-rl. Nyolozvanhat magyar költbl
Íriszeméit verseket csoportosít e munkában az író tárgyuk

rokonsága szerint s valamennyit széptani fejtegetés alá veszi. Nem
tagadom, e fejtegetésekben fel-felvillan egyegy meglep szelleme?

ötlet, de egészben véve ez a m sem egyéb a zavaros reflexiók

óriási tömkelegénél, egy geniális szeszély kalandos csapongásáról^

Ha van valami Szemere életének utolsó korszakából, a mirl
az irodalomtörténetnek tudomást venni érdemes, úgy bizonyára

nem ezek az excentrikus alkotások azok, hanem az a kis költemény*

melyet Kazinczy Gábor is méltán emelt ki

:

Aratáskor 1848.

Gyermek, fáradt gyermek lévén,

Itt ülk egy rakás kévén,

És az áldás nagy tengerét

Áradni látom szerteszét ...
S míg hálámtól feltüzelve,

Szót nem lel érzékim nyelve

:

Csak néma eszmékben szólok, —
De te, Isten, értesz rólok! '

Áttekintve Szemere Pál írói mködésének fbb irányait, arra

az eredményre jutunk, hogy munkásságának jelentsége nem abban

Tan, a mit alkotott, hanem abban, a mint hatott Hatott nagy

tudományával, roppant kitartásával s lángoló lelkesedésével, eszé-

nek és szívének páratlan adományaival, melyek nemzeti mve-
ldésünk egyik legérdemesebb bajnokává avatták. Róla is el lehet

mondani, a mit mesterérl, Eazinczyról : hogy csak az irodalom-

nak 8 az irodalomban élt. Még beszélni sem szeretett egyébrl,

•pedig örömest beszélt. » Ebben az egy eszmekörben élt; érdekldése,

tanulmányai, örömei arra szorítkoztak. Milyjellemz, hogy 1848-ban

* lázas márcziusi napok csak annyi hatással voltak reá, hogy a

Nemzetr 5. számában hadi mszókat közölt. De a hol irodalomról

volt szó, ott aztán elemében érezte magát, s mestere volt a szónak,
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a társalgásban épen úgy, mint a levélírás terén. Lelkesíteni, izgatni,

munkálkodásra buzdítani és a munkálkodóknak új meg új fel-

adatokat tzni ki —- még Kazinczy sem értette annyira, miként

Szemere. Kitn szeme volt a tehetségek felismerésében, 8 ritka

türelmet tanúsított még a legkezdetlegesebb kísérletek iránt is.

A hol a képességnek csak némi csillámát vélte is fölfedezhetni,

ápoló gonddal kisérte, ösztönözte, utasította, tanította. Fáy Andrást

buzdította, hogy tegyen próbát a komikai nemben. Kisfaludy

Károly 1810-ben neki vallja be, hogy is írogat s megkéri, mondjon
véleményt dolgozatairól. Toldy Ferenoznek az els tanácsadója.

Báró Eötvös Józsefrl mondja ki legelször, hogy •egyike a gon-

dolatokban leggazdagabbaknako közöttünk. Szalay Lászlót 6

ajánlja Kölcsey mellé joggyakornoknak, szerez neki hivatalt as
akadémiában s levelez taggá is beválasztatja. Garaynak, kiPozsony-

ban Orosz József Hírnöke mellett s a Schedellel meghasonlott

Csató Pál társaságában él, az athenaeistákhoz való csatlakozást

javalja, e közbenjárását ajánlja fel ehhez. Petfit pályája kezdetén

üdvözli legelször s meghívja magához Péczelre. így vált egész

írói nemzedékeknek neveljévé. Hogy nemcsak a pályakezdkre,

de magára újabb irodalmunk atyjára, Kazinczyra is mily befolyás-

sal volt, föntebb láttuk. De legfényesebb nyomokat Kölcseyvel való

barátsága hagyott irodalmunkban, kit tett philologussá, Homér-
fordítóvá, dramaturggá és szónokká. Jól mondja Toldy: «Szeme-

rének e mÍ8sio-nemü hatását az irodalomtörténetnek kötelessége

megrizni.!

Kfxembn Béla.

Párhuzamos idézetek.

Catnll. L. 19—20.:

• Nemesis

Est vemens dea : laedere hanc cavetoi.

Tegnér tA Frithiof mondai (ford. Györy Vilmos)

:

•Nem ismered isteni Frej't:

Fel ne idézd, óvakodj, haragát*.

Várkonyi Endre.
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TANULMÁNYOK A JEZSUITA DRÁMÁK KÖBÉBL.

I. Hazai tárgyú német jezsuita drámák.

A protestantismuB ellensúlyozására s a katholiczismus védel-

mére keletkezett jezsuitarend mindjárt kezdetben élénken felfogta

a színdarabok hatását s felhasználta azt ozéljai emelésére. Tapasz-

talhatjuk ezt úgy Francziaországban, mint Olasz*, Spanyol-, Né-

met-, Cseh- és Magyarországban, Angliában és Dániában egyaránt.

A hol csak megtelepednek, iskolát is alapítanak s tanítványaikkal

színdarabokat adatnak el.

E színdaraboknak irodalom-történeti jelentségét mind-

ezideig nem igen méltányolták. Míg a külföldön a színészet iránti

érdeket sokáig a jezsuiták tartották ébren, tárgyakat kerítettek é*

irányt matattak a világi színpadnak, nálunk tulajdonképenk ala-

pítottak színpadot, neveltek közönséget, színészeket egyaránt. Az
els világi drámaírók közt is akadunk jezsuita-atyára: ülei János,,

a • Tornyos Péter » szerzje, jezsuita szerzetes volt.

Színdarabok eladásával pedagógiai és morális czélt szolgál-

tak. Ez idétt általán az volt a vélemény,— hogyZieglernek «Ábel»

ez. drámája eltt álló szavaival éljünk, — fsohasem lesz nevel,,

ki az ifjúsággal ne adatna el drámákat t. A jezsuita Ratio Studio-

rum szerint a színpadi eladás czélja : a kedélyeket meghatni, rossz,

szokásoktól óvni, a bnt megutáltatni, az erényt megkedveltetni

8 alkalmat adni az ifjúságnak, hogy magát a latin nyelvben gyako-

rolja, modort, illemet, testtartást sajátítson el. E szabályzat íme

ügyesen kijelöli e ketts czélt : a morálist és a paedagogiaü. Míg
az egyik adrámák szerzjét, a másik a drámák betanítóját kötelezte

!

S íme, a nyomtatásban is megjelent, valamint a kéziratban

megmaradt jezsuita drámák azt bizonyítják, hogy a drámaírók e

szabályzathoz fölötte szigorúan ragaszkodtak, majdnem mindig a

drámai költészet hátrányára. A morális elem elkel szerepet ját-

szott náluk mindvégig s a költi igazság, az, hogy a rajzolt alakok

igazi emberek, hogy a cselekvény valószer legyen, hogy fejld,,

pezsg emberi szenvedélyt fessenek, egészen háttérbe szorult a

mindég papos, szkkörü morál mellett. A csodást, a földöntúlit is

felhasználták, csak vallásos eszmét, a hit gyzedelmet segítsék véle

el. A valószert azzal igyekeztek pótolni, hogy hangsúlyozták a.
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földolgozott esemény megtörtént voltát. 1573-ban tBarlám és Jo-

zefát* esetét dolgozzák fel s az elszóban kiemelik, hogy «dies

khain dichtet fabel ist, sonder ein hystori gantz gewiss». 1581-ben

színrehozzák Münchenben tEszther» történetét s hangsúlyozzák,

liogy «kain fabelwerkh dasselbe ist, und nicht erdacht aus unser

List».

Az erkölcsös eszme diadalának rajzolását kortársaik, de tör-

ténetírók is határozottan elnyeikként tüntették fel. Prat, a párisi

egyetem történetének megírója, a jezsuita eladásokról írja: •Ta-

nítványaik szívében a legfensógesebb érzelmeket fejlesztették ki,

szemeik elé tartották az állhatatosságnak és erénynek példáit, belé-

jük oltották a bün iránti ellenszenvet, feltüntetvén azokban a

nevetségest vagy iszonyatost, végre megersítették vallásos és tár-

sadalmi nevelésüket ». A mi ez utóbbit, a társadalmi nevelést illeti,

ierrl is igen jól vélekedtek kortársaik. Frass György 1598. decz.

20-án kelt egyik levelében írja : «Az ifjúság a darabok meséit emlé-

kezetében megrzi, a mi az emlékez tehetséget ersíti, a mozdu-

latok simábbak, könnyedek lesznek, a nyelv a helyes és szabatos

kiejtésben gyakoroltatik, az ifjúság a nyilvános fellépéshez szokik,

a darabok erényes czélzataiból isteni félelmet és vallásosságot

tanúit.

Ez volt tulajdonkép a jezsuiták czélja is. Színdarabokat írtak,

melyekkel nevelni akartak, s tárgyakat kerestek, melyeket morális

ozóljaikhoz képest feldolgozhattak. E végbl átkutatták a bibliát

és a legendákat, a különböz nemzetek történelmét és az egyház*

történelmet. Kutatásaik közben nem hagyták figyelmen kívül &

magyar történelmet sem, s annak egyik-másik epizódját s különö-

sen azt, melybl vallásos vagy erkölcsi alapeszme sugárzott &i, fel

is dolgozták. Müncheni kutatásaim közben szemembe ötlött ez a

jelenség s ez alkalommal szólani fogok egy pár magyar tárgyú né-

met jezsuita drámáról, melyeket azonban csupán elrajzaikból, az

úgynevezett argumentumokból ösmerhettem meg. Magukadrámák
elvesztek, azonban az argumentumok, melyeket eladás eltt szín-

lap gyanánt osztottak ki, magukban foglalják a darab rövid tartal-

mán kívül az egyes jelenetek kivonatát s a szereplk neveit, a darab

-eladásának helyét s idejét is.

Münchenbe a jezsuiták 1559. november 21-én jöttek s két év

múlva a református tanító, Gastner Gábor már megérzi tanítványai

.számának fogytát s rövid id alatt a jezsuita iskola 6 véle a katho-
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liczismus ügye egyre jobban megersödik. Nagy része volt e siker-

ben a színpadi eladásnak is, hisz tudjuk, hogy ilyen eladás nem
ritkán megtérket is szült.

Ez eladások nyelve eleintén a latin volt, s ilyen az argu-

mentum is, de körülbell 1680 óta az argumentum nemzeti nyelv,

jelesen német, késbb a darabban is egy-két rész, végül úgy 1720

táján az eladás nyelve is a német lett.

A legrégibb magyar tárgyú német jezsuita dráma, melyet é]>

Bécsben hoztak színre, 1626-ból való. ösmeretes, hogy Bécsben,

az osztrák császári ház tiszteletére évenként szokásban volt u. n»

ludi caesarii-kat szinrehozni. 1626-ban HE. Ferdinánd tiszteletére

(június 21—22-én, tehát az évzáró vizsgálat alkalmával,) : « Szent

István, els magyar apostoli király ez. alatt hoztak színre egy

ilyen Indust. A darab a Vita Sanctorum alapján, minden költi

felfogás nélkül, de annál több morális példaadással Sz. Istvánnak

Eupa fölötti gyzedelmet rajzolja s az van benne feltüntetve, hogy

a pogány király is meghódol a pápa eltt, pártfogásáért esedez^

segíti a papokat, kolostorokat épít, templomokat emel s szentté is

avattatik. Az elszó világosan kifejti a darab czélzatát: cDiesen

Abriss auffs beste zu treffen, wird ein Muster von allén vorgehen-

den Eaysern genommen». E színdarab szerzje a mellett, hogy a-

kegyességet, az erényt, a vallásos érzés felébredését prédikálja,,

mint látni való, a királyoknak is példát akar mutatni. Az egyea

jelenetek, melyek közt a bels összefüggés vajmi kevés, igen nagy

személyzetet foglalkoztatnak. A moralizálásra alkalmas tárgy vonz-

hattá a legenda e részéhez a szerzt

!

A második darab, mely magyar tárgyat ölel fel, 1664-bl

való. Augsburgban 1664 szeptember havában (az iskolai év meg-

nyitásaként) került szinré I. Lajos magyar királynak, 300 év eltte

azaz 1364-ben, a törökökön vett gyzelmét bemutató e színdarab,

melynek csak czímét olvastam a Serapaeum 1864. évfoly. 174. lap-

ján. (L. u. o. Weller Emil czikkét: tJesuiten-Aufführungen».) Els
tekintetre megérthet, miféle szempont lebegett a jezsuita atya

eltt, mikor e darabját írta. I. Lajos bizonyára a keresztyénség

hatalmas védje, ki a pogányt leveri, miért igen alkalmas példa-

adásul bemutatni, hiszen dicsíthették benne a keresztyénség, a

morál, az erkölcs nemes lelk védjét.

1687-ben Augsburgban, 1702-ben Münchenben hozták színre

Mátyás királylyá választatásának történetét, Aeneas Sylvius, His-
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toria de Európa (p. 391)-ja alapján. Egymásmellé állított jelenetek,

melyekben Mátyás király megválasztatásának ismert története van
•dramatizálva. Az eladásban 180 személy vett részt, s csak sajnál-

nunk lehet, hogy maga a darab elveszett, mert a szövegbl érdekes

következtetéseket vonhatnánk le. Annyit az argumentumból is lát-

hatunk, hogy a darabban uralkodó az allegorizálás és a moralizálás,

ezt különben a sok Mors, Virtus stb.-bl is következtethetjük. Hogy
mi lehetett a darab morális czélzata : az elrajzból nemigen vehet
ki. Igen valószín, hogy Mátyást jeles erkölcséért éri e kiváló

szerencse, s hogy erényének, kegyességének jutalma a királyi ko-

rona. A király-választás színrehozásával alkalom kínálkozott fény,

pompa, körmenetek, allegóriái képletek, táncz, zene, pantomimika

szerepeltetésére, a mi a jezsuita eladások egyik legjellemzbb

sajátsága

!

Landspergben 1687. szeptember 2«án következ czímti tragé-

diát hoztak színre: tLudwicus Grittus, daa ist wohlverdienter

Lohn, welchen Ludovicus Grittus wegen seiner den Türkén gelais-

teten Diensten von der Göttlicben Gerechtigkeit empfangen». For-

rása Paulus Jovijanus Elogiái s tárgya röviden az, hogy Grittus

Sólymán szultán szolgálatába áll, annak kedvenczévé lesz és a

szultán t Magyarországba küldi, hogy ott képviselje. Grittus Ma-
gyarországban garázdálkodni kezd, de Nagyvárad ájtatos püspöke

Amerikus Gibacus ellenáll, mire Grittus t lefejezteti. Azonban

ellenfelei megtámadják s a megyesi mezn hadát megverik s t
magát lefejezik. A dráma három részbl áll s mozgalmasságával

a német Haupt und Staats-aktiókra emlékeztet. A keresztyén mo-

rált mindvégig szem eltt tartá a szerz, így pl. miután Grittus

lefejeztette a püspököt, ers lelkiismeretbéli furdalást érez, megjele-

nik képzeletében a levágott fej s keserves'panaszban tör ki ! Ezzel

a lelkiismeret hatalmát akarták példázni. Jellemz, hogy Magyar-

ország királyát Johannes Vajvodának nevezik. E dráma szerzje

eltt egyre ott lebeghetett a Batio Studiorum, a mely szerint a

dráma feladata: «a bnt megutáltatni, az erényt megkedveltetni*,

s , csakugyan, bemutatja a bnös Grittust, az ártatlan Gibacust,

de a bün megkapja a megérdemelt s elrettent büntetését is. Költi

szempontból a nagyravágyó, önz, de nagyesz Grittus talán érde-

kes alak, de a jezsuita közönséges vétkest csinált belle, csakhogy

int például szolgáljon

!

1693-ban Münchenben « Szent István király* czímü tragoediát
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hoznak színre. A darab forrása a Vita Sanctorum (aug. 20) s az

yan benne feldolgozva, hogy Szent István ellenének, Konrád her-

czegnek csapatai egy írásbeli parancsot kapnak, melyben az áll,

hogy távozzanak el Magyarországból. k azon hiszemben, hogy

a levél túroktól, Konrád herczegtl j, a parancsnak engedelmes-

kednek is. Ámde kisül, hogy a levelet nem Konrád herczeg írta>

hanem egy isteni kéz. íme szent Istvánt, ájtatosságáért, megmen-

tette az Isten ! Légy tehát ájtatos — hangzik a morál. A darabot

nagy személyzettel, nagy fénynyel hozták színre, 8 mint a jezsuita-

rend müncheni évkönyve bizonyítja, nagyon tetszett.

Bnrghausenben 1707 szept. 5-én, Münchenben 1765 ápril

havában került színre « Szent Imre, Magyarország herczege*. Mint-

hogy rendesen a rhetorika tanára, a darab betanítója, a darab

szerzje is, lehet, hogy darabunkat P. Ferdinandus Silbermann

írta. A müncheni Mária-társaság különben 1765-ben is színre hozta

a darabot, e társaság ugyanis a jezsuiták felügyelete alatt színi-

eladásokat is rendezett évenként, az elnökválasztáskor. (Történetét

megírta SatÜer, 1864-ben, egypár színdarabját kiadta Neumayer,

1752-ben). A szent Imrérl szóló színdarabnak tárgya íme ez

:

Szent Imre rokonainak zaklatásaira látszólag felhagyott a ntlen

élettel s jegybe lépett. De közelg házasságának ügye — folytatja

az elrajz — nem zaklatta t annyira, hogy naponkinti áhítatos

imáit Mária tiszteletére el ne végezné. így történt, hogy mikor egy

napon imakönyvének e szavaihoz jutott: Jerusalem szép és dics

lánya . . . egyszerre megpillantotta a szüzek királynéját, a mint

rendkivüli szépségében tündökölve mellette állott és így szólt:

«Imre! Magad is bevallód, hogy én szép és dics vagyok, mégis

mást helyeztél elém. Mért tetted ezt?» E szavak meghatották

Imrét, lelkülete megváltozott, s elhagyta nemes jegyesét, elhanya-

golta királyi származását, megvetette a kormánypálczát és bíbort,

királyi gyönyöröket s magányba vonult. — íme, mint alakítja a

jezsuita a drámatárgyat, csakhogy morális alapeszmét, katholikus

ájtatosságot, középkori asketismustminél világosabban feltüntessen,

hirdessen és követend például kitzhessen. Ki csodálkozhatik

azon, hogy a jezsuita atya drámatárgynak tartotta? Pedig vajon

mi benne a drámai ? De t Imre herczeg lelki változása érdekelte,

nemessége elragadta, vallásos odaadása meghatotta s hitte, hogy

*gy fog ez hatni az ájtatos nézre is. Talán nem is csalódott.

1766-ban, september 3-án Ingolstadtban «Gordes, a hún ki~
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rály* « czím drámát adtak el. Nem hazai tárgy ugyan, de a darab

eladásakor bizonyára sokan gondolhattak a magyarokra, hisz a-

magyar-hún rokonság kérdése máig eldöntetlen. Szóljunk róla rö-

viden. A darabot Prokopins Josephnsnak a Vandalok-ról szóló

mve alapján irta meg a jezsuita atya. Az a tárgya, hogy Justin

császár ráveszi Gordest, hogy térjen át a keresztyén hitre, de népe

ellene van s Muageres nev testvére vezetése alatt fellázadva, ht-
len módon megölik. Gordes tragikuma : A közakarat ellen kél ki

s elbukik. Bukása katbarsist szülhetne, de a jezsuita atya mártyrrá.

teszi, a kinek halála megdicsülés. Vallásos szempontból indult ki,

s e szempontból ragadta meg e tárgyat.

Eét évvel a szerzet feloszlatása eltt is (1771-ben,) magyar-

tárgyú drámát adtak el Münchenben, september 5-én, még pedig

hazafiast, ily czim alatt: «Oító császár gyzelme a magyarokon*.

Bajor hazafiság, bajor vitézség a tárgya. Ünnepelték Ottó császárt,

ki a rettenthetlen magyarokon is gyzelmet tudott aratni. E szem-

pontból a magyarok vitézségét is el ösmerték, de mert k akkor

pogányok voltak, Ottó gyzelmét isteni segedelemnek közbejöttével

magyarázták. Négy részbl állott: 1. A támadás. 2. Ottó segígtsée.

3. A harcz. 4. A gyzelem. A darab Augsburgnál játszott a el-

adásakor nagy pompát fejtettek ki. 280-an vettek részt s a diarium

büszkén emlegeti, hogy «nagyon tetszett •.

Végül csak ismételhetem, hogy nagy kár, hogy e darabok

szövege elveszett, mert azok alapján mindenesetre érdekesebb kö-

vetkeztetésekre is juthatnánk. Ilyen esetben sokszor egy jelz ia

sokat mondhat

!

Br. L^ák Béla.

Párhuzamos idézetek.

Xenoph. Memor. II. 1. 27:

• JjKEp ot SEOt OtE^EffavI.

Petfi « Csavargó*

:

tMint a magasb hatalmak

Ott fönn elvégezik •.

Vírkonyi Endre.
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PSYCHIATRIA A KRITIKÁBAN.

Az elmekórtan kétségkívül igen becses segédeszközöket fog

szolgáltatni az emberi lélek csodás rejtelmeinek búvárlásához. Máris

áj erkölcsi mértékegységet sikerült állítnia az eddigi rigorismns

helyébe. Ez új mértéket alkalmazza már napjainkban gyakorlati

téren az igazságszolgáltatás, még pedig, sajnos, mind csekélyebbre

szorítkoztatva az erkölcsi beszámíthatóság szerepét. Elméleti téren,

az irodalmi kritika szintén a psycbiatria segítségével kísérelte meg,

bár mostanáig még csak szórványosan, némely kiváló szellemek

beléletét behatóbban magyarázni meg : a mi nagyon kényes vállal-

kozás, tekintve azt, hogy jelenleg még mindig nincs tisztán meg-

állapítva a határ, mely az agybajt a lelki betegségtl elválasztja.

Mint e pár sorból is látni, a szóban lev fiatal tudomány

még nincs egészen tál a kezdet tapogatózásain, nincs még kiforrva

az ifjúi túlzásokból. A ki e túlzások iránt bvebben érdekldik,

annak ajánljuk, olvassa el az olasz szakirodalom egyik kiváló kép-

viseljének, Lombroso turini egyetemi tanárnak könyvét a lángész

és a téboly azonosságáról. E könyv, mely hemzseg a téves adatok-

tól, a psychiatriát a psychologiának nem tovább fejlesztje, de ha-

tározottan kiküszöbölje gyanánt fogja fel. Az egész földet óriási

bedlamnek tekinti, hol az emberiség történetének minden kiválóbb

alakja mint elméjében többé-kevésbbé megháborodott szerepel.

Természetesen a legnagyobbak a legbetegebbek, idegrendszerük-

nek különösen túlizgúlt volta s különczségeiknek feltn mennyi-

sége folytán.

Lombroso e gyászos múzeumából három példát szándékunk

itt kiválasztani, három érdekes kóreset képviseljét. Olyan egyéne-

ket, kik tényleg egész életükön át komoly testi bajban szenvedtek,

-s kikrl már régen, jórészt maguk a kortársak kikiáltották, hogy

nem épeszüek.

Pascal, Moliére, Eousseau: e három lángelme alkalmából

kívánjuk vizsgálni, mennyiben sikerült a psychiatriai irányú kriti-

kának oly momentumokat tárni fel az elemzésben, melyek mosta-

náig elfödve álltak szemünk ell, s melyeknek mélységeibe a tisz-

tán lélektani okoskodás nem volt képes kell világot vetni.

Philologifti Köriöny. XV. 7. 48
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L

Pascal, a nagy mathematikus és természettudós, a jezsuiták:

hatalmas hitvitázó ellenfele, egyszersmind a keresztény vallásnak

ékesszóló védje. Mint ilyenrl, szívesen hitték s híresztelték a^

kereszténység s egyáltalán a vallás ellenségei, hogy rült volt : így

Voltaire s ennek sugalmazóttja, Condorcet. Pascal maga vallotta,,

hogy a legfenköltebb elme áll legközelebb az esztelenséghez ; s e

mondását ellene fordították, mindenféle mendemondákra s elferdí-

tett adatokra támaszkodva. Ráfogták, hogy egy halálos veszélybl

csudás megmenekülése idézte el vallásos « megtérését*, agyráz-

kódást okozva. Hogy mindig maga mellett látta a mélységet, melybe

lovai ragadták volt, hogy amulettet hordott, hogy víziói voltak :

az utóbbit ha el is hiszszük, nem csodálkozhatunk eléggé Pascal

egy kiváló dán tanulmányozójával azon, hogy viszont §miként nem
írt eddig senki orvosi értekezést a Descartes víziójáról, mely a

philosóphía reformját idézte el s arra bírta t magát, hogy

Lorettoba zarándokoljon.!*)

Tény, hogy Pascal gyönge szervezettel bírt, heves fejfájások-

ban szenvedett. Gyomra sokáig csak folyadékot volt képes befo-

gadni. Ciliciumot viselt s daczára orvosai óvásának, asceta élet-

mód által siettetó halálát. Hitt a csodákban, mint kortársamat

legtöbbje; s eztaticus perczei voltak, mint annyi kegyes léleknek.

Oly körülmények, melyek érthetvé teszik, ha a Port-Royal törté-

netírója, Sainte-Beuve, sem térhetett ki e kérdés ell: «vájjon

nem pusztán beteggel van-e dolgunk, egy víziókban szenvedvel,

hallucinatiók rabjával? vájjon nem az történt-e Pescallalis, hogy —
mint Lucretiusról mondják — élete végén valósággal megháboro-

dott elméjében?*

Maga Sainte-Beuve e kérdésre oly feleletet adott, mely két-

szeresen érdekes reánk, utódokra nézve, mert mintegy a jövend^
azaz a mi napjainkbeli túlzások ellenében látszik óvó intésül

írva lenni. «Az a mélység-adoma, úgy mond Sainte-Beuve, sok

szép költi metaphorára nyújtott alkalmat. Ha azonban nem költ,

de szavainak feltétlen hitelt igényl tudós ; ha egy physiologus ez

*) Ihor Sundby: Poncai, sein Kampf gegen die Jejsuitm ?*. seine Ver-

iheidigurui de* Ghristenthums. Aub dem Dánischen tibereetzt von Dr. H. P^
Junker. — Oppeln. 1885.
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adoma alapján betegei közé akarná sorozni Pascalt, hogy mint

olyannal bánjon el vele; akkor hangosan tiltakoznánk úgy a

józan ész mint a jó izlés nevében. A nélkül, hogy tagadni akar-

nók Pascal sajátságos idegbántalmait, ezek hatását kedélyére

vagy gondolkozására, — azt véljük, hogy ily idbeli távolságnál s

tekintve a rendelkezésünkre álló adatokat, nincs helye annak,

hogy holmi diagnosist akarjunk megállapítni. Ellenben kétségbe

nem vonhatónak biszszük azt, hogy bármily idegbeteg volt is

Pascal valósággal, mégis mindvégig teljes birtokában maradt

erkölcsi öntudatának és értelmének. A többirl mi nem ítélhe-

tünk. A kik oly hamar készek rültségrl beszélni, nem gondolták

meg eleve eléggé, mi a keresztért való rjöngés, t 1
)

Ez a figyelmeztet szózat, mint tapasztalni fogjuk, nem
hangzott el egészen pusztába : meg-megcsendül visszhangja a mai

írók lelkiismeretében is s habozásra bírja ket merész munkájuk-

ban. Azt azonban természetesen nem gátolhatta meg, hogy vala-

mint Sainte-Beuve eltt támadtak Pascalnak «physiologus» tanul-

mányozói, utána is ne támadjanak. Ama régibbek közül csak a

L'amulette de Pascal szerzjét, Lélut-t (Paris 1846) említjük meg,

ki a legilletékesebb szakember, elmeorvos volt : magától értet-

dik, hogy Pascalban csak agybetegségi kórtünetet látott. Az

ujabbak képviseljeként, kik tulajdonkép Lélutre támaszkodnak,

álljon itt Pascal egyik kiadójának neve, a Dermeé, ki az ezeltt

hat évvel megjent § Összes mvek • (Garnier fréres) Bevezetésében

arra az alapra helyezkedett, melyen Lombrosót is szemlélhettük,

s melynek értelmében a lángész idegbetegség. Viszont az ellen-

párt beérte azzal, hogy úgy szólva Sainte-Beuve kifejezéseit vari-

álja, így például a Gondolatok-JXAk ma legkiválóbb közzé tevje,

Havet, ki a szóban lev kényes themával ily általánosságban tar-

tott phrasisokban végez: Pascalt ájtatosságában «még inkább

ösztönzé az a betegség, melynek serdül korától kezdve rabja volt,

s mely azóta nem sznt meg rohamokat intézni ellene, mígnem
harminczkilenczedik évében végleg elnyomta t, túlizgatván foly-

tonos támadásaival absolut elméjének türelmetlenségét, lángoló

lelke melancholiáját*.9
) Mellesleg mondva, ez utóbbi sorok két-

*) Samte-Beuve : Port-Boyal. 4-óme ódit. Toine Ili-e, Paris 1878.

360—5. 11.

8
) Havet: Pensees (le Pascal. Nouvelle ódition. Paris 1890. (Éd. clas-

sique.) Bevezetés V. 1.

48*
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féle képen értelmezhetk. Vagy egyszeren úgy, miszerint Pas-

calt élete végén betegsége lelkileg is elgyötörte, mieltt testileg

megölte volna. Vagy pedig úgy, a mit valószínbb feltételezni az

idézett passusról, miszerint Pascalt élete vége felé elbb lelkileg

ölte meg a betegség, vagyis oly lacretiosi sorsa lett, milyenrl

Sainte-Beuve maga nem akart hallani. Ez utóbbi magyarázatot

fogja ismételni egy újabb író is, kirl lentebb lesz szó.

Utóbbi idkben az irodalomtörténet-írás terén nagy forron-

gás észlelhet : az eddig divatozott nézetek ers revízión mennek
át. A ki e mozgalomnak ftényezje, Brunetiére, elszeretettel fog-

lalkozik Pascallal ; e szerint a XVII. század e nagy alakja sem
kerüli el az njabb kritika scepticismusát.

Brunetiére, ki értékükre redukálja a Pascalról dívó hagyo-

mányos legendákat, immár oly kornak gyermeke, mely a tisztán

lélektani felfogásnál biztosabbnak vélt, ha mingyárt durvább ala-

pot keres ítéleteinek. «Egy oly lélek mint a Pascalé, írja, mindig

ura maradhat ugyan a testnek, melyet éltet, vagyis saját tetteinek

;

de tán kevésbbé parancsolhat állandóan gondolatai folyásának . . .

A lángész még nem idegbetegség, de azért korántsem zárja ki az

idegbaj lehetségét. Viszont a miért valaki idegbeteg, azért még
nem lesz mingyárt alább való mint egy gyermek, egy bamba vagy

egy állat. • E sorokban nem annyira tiltakozás van a psychiatria

túlzásai ellen, mintsem, bár elburkoltan, támadás a Sainte-Beuve

által védett tisztán lélektani szempont ellen. §Azonban, folytatja

még világosabban, a betegségek megrontják itélö tehetségünket és

eszünket ; s ha a nagyobbak feltnen bénítják, nincs kétség benne

hogy a kisebbek aránylag szintén ily hatással vannak. Maga Pas

cal mondja ezt, s kívánatos lenne tudni, mennyi egyéni tapaszta

lat alapján. » Meg van gyzdve, hogy nem szenvedhetni annyit,

mennyit Pascal, anélkül hogy e szenvedések hatása meg ne lás

sók a még oly szilárd s büszke elmén is. St a pessimismusnak

mit Vinet után is talál a Gondolatok-hun, egyenesen Pascal be

tegségében keresi okát.

Ily ersen physiologiai színezet felfogás mellett nem csuda,

ha Brunetiére nem óhajt kevesebbet, mint hogy egy új Lélut

támadjon, ki alaposabb biographiai ismeretekkel s az ideggyógyá-

szatnak Lélut óta, egy félszázad alatt elért vívmányait értékesítve

tárgyalja Pascal betegségét, «ezt a fájdalmas problémát*. Annyira

megy, hogy Sainte-Beuve tanácsával homlokegyenest ellenkezen
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ép a Sainte-Beuve által mellzni kivánt diagnosis megállapítására

buzdítja az írókat. § Szeretnk, ba valamely orvos vagy orvosi

téren jártas író újra búvárolná s kifejtené e tárgyal Minden eleme

rendelkezésünkre áll, minthogy maga a család s Pascal barátjai

bíven átszolgáltatták azt nekünk, utódoknak. Még az autopsia

hivatalos jegyzkönyvét is bírjak, ez ép oly ritka mint érdekes

okmányt, mely világosan mutatja, hogy Pascal bajának különös-

sége mennyire csudálkozásba ejtette a jó barátokat s az orvosokat.

Akármi lenne is a végeredmény, attól nem kellene tartanunk,

hogy miatta tán kisebbség éri Pascali Túlságos félénkség volna

visszariadnunk a teljes valóság megtudásától, s bizony nagyon

mveletlenek, testiségbe merültek volnánk, ha csakis athleta test-

ben tudnók képzelni a lángészt.* 1
)

így állt a Pascal-irodalom ügye egészen napjainkig. Egy fél

évtized telt el Brunetiérenek e felszólítása óta s még mindig nem
találkozott, ki annak eleget tegyen. Ily körülmények közt kétsze-

resen megérdemlik a közfigyelmet Sully-Prudhommenak pár hóval

ezeltt megjelent Pascal-tanulmányai, melyek egyikében,3) ha

mingyárt csak mellesleg is, minden elbbi kísérletnél behatóbban

van fejtegetve ama viszony, mely Pascal testi állapota s lelki élete

közt létezhetett, s félre nem ismerhet az értekez abbeli törek-

vése, miszerint a psychologiai elemzés mélyítésére felhasználja a

psychiatria tanulságait. Elég ok arra, hogy itt részletesebben fog-

lalkozzunk vele, mint jelenleg jóformán egyetlen oly dolgozattal,

mely a Pascal-irodalomban megfelel ama czéluak, mit czikkünk

bevezet soraiban magunk elé kitztünk.

tLétezik-e, kérdi Sully-Prudhomme, létezik-e oly kölcsönös

összefüggés Pascal agyának állapota s vallási exaltatiója közt,

hogy emezt betegnek kelljen tekintenünk ? Részünkrl nem gon-

dolnók. Nagyon kényesnek tartjuk annak megítélését, vájjon egy

ép elme túlfeszített munkásságának tudandók-e be Pascal fejfájá-

sai, vagy pedig ellenkezleg elzetes agysérülés idézte el az elme

túlizgúltságát ? 8 ha ez utóbbi magyarázatot fogadjuk is el, még

akkor is megvonható-e egész biztossággal ama határvonal, mely az

*) Brunetiére: ÉtiuUs crüiques mr Vhistoire de la litterature fran-

caise. 2-éme ódit. ül-e serié, Paris. 1890. 38—40. 11.

*) SuUy-Pi %udhomme : Le pyrrhonisme> le dogmatwne et la joi dans

Pascal. Revue des deux Mondes 1890. okt. 15.
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elme túlizgúlteágát az elme betegségétl elválasztja ? Az oly sza-

kadatlanul összefügg elmélkedés, minre Pascal képes volt, min-

den gyanúját kizárja a tébolynak.*

Ennél óvatosabban, finomabban Sainte Beuve se Írna ma, ha

élne. Sully-Prudhomme valósággal Sainte-Beuve lélektani állás-

pontját védelmezi itt a Brunetiére által ajánlott ellenében. S e

védelmezést annyi ékesszólással végzi, mint csak egy költphilo-

8ophustól telhetik. « Bármiként álljon is a dolog, — úgymond

Pascal agyrázkódásáról s ballucinatióiról szóltában, miket a

maga részérl Brunetiére-rel szemben (elég különösen) elfogad, —
bármiként álljon is a dolog, ez egészen véletlen beteges zava-

rok teljességgel nem bénították meg elmebeli tehetségeit, mikor

1 654 november 23-ika éjjelén vallási megújhodásának dönt vál-

ságán keresztül ment. Bizonyára nem rült, de eszének tökéletes

birtokában lev keresztény volt az, ki ily rendkívüli érintkezésbe

lépett imádata tárgyával ; mert hisz ugyanez az ember írta két

évvel késbb a Vidéki leveleket, melyek szerkezete ép oly szilárd,

mint a mily bámulatos stylje.» Nem tagadja, hogy többfélekép

ítélhetni meg az Istenséggel folytatott párbeszédeket, ezt a szív

mélyébl fakadt magasztos költészetet, azonban — írja majdnem

Sainte-Beuve szavait használva — «e mentalis tünemény kritikája

nem lehet eléggé óvatos, sem eléggé tiszteletteljes*. lAphysiologus-

nak szabadságában áll ugyan, az agy mködésének esetleges zavarát

látni benne ; de nem kevesebb joga van a psychologusnak arra,

hogy ellenkezen oly lelki béke normális visszaállítását olvassa ki

belle, mely nyolcz hónapon át volt feldúlva az ellentétes termé-

szeti tehetségek és egyéni hajlamok harcza folytán. Joga van a

Pascallal veleszületett s benne túlnyomó vallásosságnak végleges

gyzelmét olvasni ki belle a lángészszel társult tudományos haj-

lamokon, egy oly lelki dráma kifejletét, melynek színpadja és

peripetiái gyanánt az emberi öntudat egyik legnemesebb példánya

szolgált.

»

És mégis ez az író, ki az idézett szavakban oly hamisítatlan

psychologusnak mutatkozik: akkor, midn Pascal lelki fejldésének

történetét vázolja, nagy meglepetésünkre hirtelen kanyarodással

átcsap a lehet legellentétesebb irányhoz s nagyrészt eldjeinek

szavait visszhangozva, módosítva, önmagának mond ellent.

•Amaz ismeretlen betegség* véli, mely Pascal sensibilitását

végsig fejlesztette, « agyából indult ki s kétségkívül egész idegrend

-
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szerét érdekelte », már tizennyolczadik évétl kezdve. Szerznk siet

ugyan hozzátenni, mintegy Brunetiérenek Rousseauról egy félév-

Tél azeltti b Larronmetnek Moliérere vonatkozó még régibb nyi-

latkozatát ismételve, hogy § elméjének logikáját ez legkevésbbé

sem bénította meg, mert egész pályája alatt bámulatos felfedezé-

seket tett a mathematikábant ; de e kijelentést is következ-meg-

szorítással devalválja: •mindama perczig,míg a baj akaraterejének

már épen gyökerét, gondolkozó képességét meg nem támadta.*

E reetrictióban lehetetlen Havet szavaira rá nem ismerni, még
pedig egészen physiologiai értelmezés szerint véve azokat. Ugyané

gondolatot még bvebben kifejtve ismétli lentebb Sully-Prudhomme.

tA vallási speculatiók körében, olvassuk, hol a hitnek több része

van, mint az észnek, s hol a szenvedély oly könnyen társul a

hívessel, komoruló heve csak fokozta elmélkedéseit. Míg benne a

tudományos gondolkozó erejének tetpontját érte el, a keresztény

gondolkozó megtízszerezdni érezte erejét. Elannyira, hogy egy

napon azon ingatag egyensúly, melyben az elbbinek természeti

képességei az utóbbinak mysticus hajlamait ellensúlyozták, fékez-

ték, ezen hajlamok elnyére meg lett zavarva. §

Míg föntebb § eszének tökéletes birtokában lev keresztény*

gyanánt hallottuk emlegetni Pascalt, immár arra látszik utalni az

író, mintha a Gondolatokb&n, melyeken élete végéig dolgozott Pascal,

egy megzavarodott elmének rendellenességei, a gondolkozóképes-

ség megfogyatkozása volnának észlelhetk. Míg fentebb Pascal

exaltatiójának leghevültebb perczét is csak « lelki dráma* morális

jelének nyilvánította értekeznk s tagadta, hogy mysticismusát

agyának állapotából ered betegségnek vegyük: most úgy véli,

hogy «egy hosszú s kegyetlen betegségnek ágybéli következményei

•csigázták azt szélsségig*, s hogy egyáltalán a lelki egyensúly

megbomlásának tulajdonítandó. A nélkül, hogy észrevenné, oda tér

-vissza Sully-Prudhomme, a hol Lélut állt ezeltt félszázaddal. Mint

Lélut, is családi öröklésbl származtatja Pascalnál a csodákban

hivést s egyáltalán a mysticismust. Mint Lélut, is idegbajból,

agybajból származtatja Pascal vallásosságát ; agyrázkódásról, bal-

lucinatiókról beszél is, mint eldje, s époly kevéssé tudja kiegyez-

tetni azt az ellentétet, mely Pascal állítólagos elmebetegsége s ép

-elméjének kétségtelen jelei közt szembeszök.

Messzire vezetne el czélunktól, ha arra kívánnánk itt kiter-

jeszkedni, mennyi érdekes, eddig eléggé nem méltatott momentu-
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mot találhat a tisztán psychologiai felfogás Pascal óletrajzábanr

nem is említve ama nagyvilági korszakot, midn salonokban élt.

Pascal, szerelmes volt s nsülni készült. Elkezdve azon, hogjr

physicai kínjainak feledése végett éjjelenkint a legbonyolultabb,,

egy Galilei által is megfejtetlenül hagyott mathematikai problé-

mákkal foglalkozott, 8 végezve azon, hogy ez a kikiáltott fanatikus,

mikor élete vége felé Port-Royalt újabb veszedelem fenyegette,

egymagára állott ridegebb elvtársaival szemben ama tanácsával,

miszerint eszélyesen meg kell alkudni a körülményekkel : számos-

adat van, melyek komoly figyelemre méltatása megersíthette volna

Sully-Prudhomme-ot abban, hogy a Sainte-Beuve irányában meg-

maradjon. Holott az, a hogyan most tle alkalmazni láttuk az

irodalomtörténeti kritika új faját, tulajdonkép nem egyéb, mint
következetlen ide-oda ingadozás psychologia és psycbiatria közt,,

mi aligha szolgál arra, hogy Pascal megértését elmozdítsa.

n.

Pascalnál mindössze inkább a szakirodalom történeti fejl-

dését vázolhattuk. Tulajdonkép csak a kritikai szempontok válta-

kozásáról, alakulásáról szólhattunk. Egyetlen egy speciális munkát

sem említhettünk, mely az általunk óhajtott módon tárgyalni

Pascalt, s az egyetlen e nembeli mellékes kísérletezést Sully-

Prudhomme tanulmányában sem találtuk valami sikerültnek.

E tekintetben szerencsésebbek vagyunk Pascal nagy kortársát,

Moliéret illetleg.

Nem azon, orvosoktól származó munkákért talán, melyek a&

utóbbi évtizedekben Moliérenek a korabeli gyógytudományokhoz

való viszonyáról napvilágot láttak : az ily munkák kívül esnek a

mi keretünkön. Hanem igenis ama gyönyör könyvért, melynél

szebbet vajmi keveset írtak költrl : a Larroumet *) müvét értjük.

Igaz, hogy Moliére életében a betegség nem játszott épen annyira

fszerepet, mint Pascalnál ; de azért jelentsége félre nem ismerheti

s Larroumet, minthogy azok közé tartozik, kik Moliére testi s

lelki kóros állapotának nagy fontosságot tulajdonítnak, részletesen

megvilágosítni iparkodott e kérdést. Mily eredmónynyel, a követ-

kezkbl fogjuk megítélhetni.

*) Larroumet: La comédie de Moliére, Vauteur et le müieu. 2-éme

ódition. Paris 1887. 338—349. 11.
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Már Boileau óta «szemlélödnek» volt szokás tekinteni Mo-
liéret. E «szemléld » idvel egyenesen mélabús merengvé ala-

kult át a köztudatban. Moliére szomorúságáról nem kisebb írcy

mint Sainte-Beuve festett századunk közepén oly remek képet,

melynek mvészete mindenkit megbvölt, úgy hogy még ma sem
igen bírnak hatása alól szabadulni. E kép Moliéret mint a fájó

csalódások, a melancholious kiábrándultság megtestesülését állítja

elénk: mint olyat, ki az élet minden illasióit elvesztette, szerel-

mében is csak gyötrelmekre talált, mindennek a visszáját, hiába-

valóságát látja, s a tréfa tárgyává tett bajnak sötét rémképeitl

zaklattatik. Az udvar, a város, a nép tombolt az általa keltett tet-

zészajban, de míg annyit nevetésre fakasztott, saját maga keser-

ségtl emésztdött lelke mélyén. «Ezért nem egyszer az egész

földszint szinte, jókedv vidámsága, hangos nevetése közepette

átható kaczaj harsant fel; egy hanggal magasabb, metsz, maró,,

görcsös kaczaj ; a színésznek, az önmagát elárult Moliérenek ka-

czagása.**)

Larroumet a maga részérl szintén ezt a képet utánozza,

finom vonásokkal tökéletesbítve, midn Moliére szomorúságának

lelki okait kutatja, a nélkül azonban, hogy Sainte-Beuve túlzásán

enyhítne; st ellenkezleg. Figyelmeztet ugyan, hogy Moliére aligha

volt még melancholia rabja ifjúkorában, midn vidéken az élv-

vágyó s reményeknek él Béjart-társulattal kóborolt : de a többi-

ben annál sötétebb színeket használ. Nem elégszik meg, hogy

kiemelje a Parisba végre visszatért s az ifjúságot immár maga mö-

gött hagyott költrl, mily terhes gondok, lázas munkásság, am-

bitio és családi bajok nehezítették meg életét, s mint bántották

fleg szerelmi, részben másnem csalódások. Az epicureista szel-

lemnek visszahatását is keresi benne : minden kéjelg, úgymond,,

szomorú alaptermészetü, Lucretiustól kezdve. így aztán — véli

Larroumet — Moliére szemében az élet nem látszott többé meg-

érdemelni azt a fáradtságot, a mibe került. Míg ifjúkori müveiben

szinte a vidámság, most már azon comicai költkhez pártolt át,

kik sajgó szívet rejtenek a kaczagó arcz alatt, s kik nevettetés köz-

ben észrevétlen belopják fájdalmuk fulánkját a néz szívébe. Min-

den szenvedélynek, minden emberi intézménynek, — szerelemnek

s házasságnak, irodalom- s tudománynak, atyai tekintélynek s val-

*) Sainte-Beuve: id. mve. 275—277. 11.
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Iáénak, mindjobban belátta hiúságát s ettl csak ntt, túláradt lel-

kében az elkeseredés.

Nagyon szép szavak, de bennük csak cum grano salis foglal-

tatik igazság. Larroumet túltesz mesterén s oly sötét humorú,

meghasonlott, blazírt egyéniségnek rajzolja Moliéret, min inkább

illenék valamely modern világfájdalmas költre, semmint arra, ki

a Misanthrope-ók mellett annyi jókedv, jóíz bohózatban áraszt

-ellenállhatlan vidámságot. Ismételjük, Larroumet túlersen szí-

nez. Hisz vannak elsrangú moliéristák, kik még azt sem merik

eldönteni, nem volt-e Moliérenek a kortársaktól is sokat gúnyolt

merengése «csak fölvett álarcz», mely alatt annál zavartalanabbul

folytathassa észleleteit, vagy ellenkezen « testi állapotában rej-

lett-e tán oka, tán bizonyos undorban, mit az emberi élet kicsi-

nyességei, silányságai keltettek benne.* 1
) S ha valahol, Moliére

életrajzírójánál jogos a feltétlen scepticismus, a min pedig Larrou-

met rendkívül könnyen túlteszi magát, úgy hogy sokszor majdnem
regényírói stílbe téved át a szorosan történetíróiból. Magok a fran-

ciák is megsokallták immár az általa újabban napirendre hozott,

felfrissített s fokozott Sainte-Beuve-féle túlzást az említett pont-

ban, így Faguet határozottan ellene emel szót, midn így rajzolja

Moliére jellemét: •Mereng s kissé magába mélyed természet

volt ; de épen nem melancholicus, mint annyiszor ismétlik, túlozva

a dolgokat s feledve, hogy Lafontaine szerint Moliére rendkívül

vidám volt fiatal korában. Mindössze elmélkedésre s szemlél-

désre hajló lélek volt, kit életének vége felé— minden lelkiereje

mellett is — elszomorított a physicai szenvedés s a szerencsétlen

•családi élet.» a
)

Larroumetnak azonban szüksége volt rá, hogy ily komornak

fesse Moliére kedélyét. Minél komorabbnak látjuk ugyanis ezt, an-

nál nagyobb fontosságot kell tulajdonítnunk az elidézésénél

közremunkált « testi oknak* is. Már pedig Larroumet hite szerint

Moliére testi betegsége oly nagymérv volt, hogy letörülhetetlen

bélyeget nyomott munkásságának nagy részére. « Beteg volt, írja,

rendkívül kínos betegaég gyötré, egyszerre szenvedtetvén t testi-

*) Mahrenholtz : Molieres Lében u. Werke, votn Standpunkte der heu-

tigen Forschung. Heübronn 1881. Pasaim.
a

) Faguet : Les gramLs maltres du XVII-e siecU. Études littéraires et

dramatiques. 4-eme ódition. Paris 1888. 129. 1.
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leg és lelkileg. » Hogy mi volt e betegség tényleg, nem tudni biz-

tosan: némelyek szívbajt, mások sorvadást sejtenek. Larroumet

sem meri eldönteni, de a fell már teljesen tisztában van, mi volt

viszont e betegség hatása Moliére szellemére. «A hypochondriának

«gyik formája*, melynek felette szabatos és kitünö példája gyanánt

szokták idézni az elmeorvosok a «Képzeld beteg* -et.

A Képzeld beteg tudvalevn csak legutolsó tagja azon víg-

játékok sorozatának, melyekben az orvosi tudományt, az orvosokat

gúnyolja ki a nagy költ. Vegyük sorra e darabokat. Lássuk, mint

keresi bennük Larroumet a bypochondria bizonyítékait, azt a rán-

kórt, mi Moliéret az orvosok ellen annyira hevíté, miszerint való-

színtlen torzításokra, subjectiv kifakadásokra ragadta, 8 így nem
-egyszer megtagadtatá vele a mvészet örök törvényeit, melyeket

különben oly buzgón tisztelt.

Ily corpus delicti miogyárt a Szerelem mint orvos. «Mert ez

idtájban kezdett el komolyan gyöngélkedni s az orvosi tudomány

nem bírta meggyógyítni, — tán még enyhítést se nyújthatott neki.

Kern bírta meggyógyítni, mert a rákövetkez évben elég komolyan

lett beteg. Akkortájt, mikor ezt a mvét alkotta, már kétségkívül

érezte a betegség els bántalmait, mint azon betegségek egyikéit,

melyeknek éles válságait lassú szenvedés hosszú idszakai elzik

meg és követiki. Mily önkényes csoportosítása s czélzatos kiszíne-

zése az adatoknak ! Ténynek mindössze csak annyit lehet elismerni,

hogy Moliére félévvel a szóban lev darab eladatása után súlyo-

san megbetegedett. A többi mind Larroumet egyéni combinatiója,

ne mondjuk : képzeletének szüleménye. Eljárásának jellemzésére

-egyébiránt semmi sem tanulságosabb, mint ha meghallgatjuk, mit

mond ugyancsak a Szerelem mint orvos alkalmából Mahrenholtz

:

« Moliére nem mint tudományos ellenfél áll korának orvosi tudo-

mányával szemben, hanem mint szabadságért s haladásért lelke-

sed, az esztelen traditiók ellen fellázadt férfi, ki ösztönszer gy-
lölettel viseltetik ellenök. Azt állítni, hogy az orvosokat csakis

azért gylölte, mert nem tudtak rajta segítni, egészen alaptalan,

mert Moliére a természettl igen jó szervezettel volt megáldva, s ab-

ban az idben, mikor a Don Juan-t s a Szerelem mint orvos-t írta,

még nem mondott le a reményrl, nem volt még elcsüggedve.*

Moliére betegségének ez els jelentékenyebb kitörésérl

mindössze annyit tudunk, miszerint 1666 februárjának vége felé

történt: az erre vonatkozó tudósítás ugyanis febr. 21-ikérl szól.
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Egy év mulya, 1 667 apriljében, megint azt olvassuk, hogy a sír

szélén áll Moliére. «Mit csinál Moliére e két krízis közé es id-
szakban? kérdi Larroumet. Egy új darabot e hazu? tudomány

apostolai ellen. » Mindenesetre megfontolandó különösség! Hiss.

az imént hallottuk, hogy Moliérenél a kríziseket «lassú szenvedé-

sek hosszú idszakait szokták megelzni és követni, — elannyira,,

hogy Moliére 1666 februári betegségét Larroumet nem habozott a
Szerelem mint orvosnak eladatása, illetve íratása idejére, tehát

több mint egy félévre visszadatálni ! Úgy látszik, hogy ezúttal sem
az els krízist követ, sem a másodikat megelz « lassú szenvedés

idszaka » nem lehetett valami hosszú, miután Moliére idközben
egy darabot tudott nemcsak írni, hanem el is adatni. Még pedig

mily darabot ? Larroumet olvasója okvetlenül s joggal azt fogja

gondolni, hogy olyat, melyben a folytonos szenvedésektl epésebbé

vált a gúny. Pedig teljességgel nem úgy áll a dolog. Larroumet

maga is beismeri, hogy a Kényszerségbl orvos-ban «a komikai

költ fölülkerekedett az ember ránkórján*. Mi több, Larroumet

kiemeli azt az el nem tagadható tényt, hogy ezután három álló

évig nem bántja költnk az orvosokat, a «Tartuffe» elszavában

pláne meg is dicséri ket, st igen jó viszonyban áll — minden
Galgenhumor-szer tréfálkozásai daczára — a saját házi orvosá-

val, kit Larroumet azért, mert a haladás, merészebb újítások em-
bere volt, charlatan felcsernek, csudadoktornak nevez jogtalanul,

mint a kihez a rendes, tisztességes orvosokkal hasztalan kísérle-

tezései után fordult volna Moliére, a hypochondriában szenvedk

szokása szerint.

Ama darab, melylyel a három évi fegyverszünet végre meg
lett törve, a Monsieur de Pourceaugnac. Larroumet szerint Moliére

§ ezúttal borzasztón sújt, még pedig hideg vérrel ; itt már semmi
tiráda, itt maga az orvosi tudomány beszél és cseleksziki. E jel-

lemzésbl aligha fog valaki ráismerni az említett darabra, de an-

nál könnyebben fog e jellemzés olvasása után álmélkodni azon,

miként nem volt képes Moliére müvének élvezése közben azt

kiérezni belle, a mit Larroumet talál benne ? A kinek azonban

esetleg így megrendült bizalma saját ítél tehetségének helyessé-

gében, megnyugodva fogja tapasztalni a darabnak újra átlapozása

után, hogy Larroumet állítását tulajdonkép csak bele olvassa abba

a bolondos bohózatba, melyrl a többször idézett, ma legkiválóbb

német moliéreista annyira nincs egy véleményen franczia collegá-
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jávai, miszerint ast tanácsolja, hogy «a ki jóízen akar nevetni s

rossz kedvétl gyökeresen meg akar szabadulni, ezt a müvet olvassa

el újra meg újra». Nem tudjuk, mennyiben egyeztethet össze a

«hideg vérrel » sajtoló, tehát a legkegyetlenebb gúny azzal a kép-

pel, mit fentebb Larroumet rajzolt elénk Moliére egyéniségérl;

de az bizonyos, hogy hamarább található Dissnódi uram históriá-

jában léhaság, mint hideg sarcasmns.

Végül ott van a legutolsó darab, a leghirhedtebb, melyet már
érintettünk, a Képzeld beteg. E körül valóságos legenda képz-

dött, mely szerint itt a magát physikailag tönkremenni érz költ

•elsötétült kedélylyel önmagát gúnyolja maró humorban. Larrou-

met czéljainak ez a mythos igen kapóra jött; ezt fogadja el s aztán

ezt is kiszínezi. Szerinte Moliére a Képzeld beteg-ben, «melynek

írása s játszása közben ott leselkedik mellette a halál, a megvetés

és kigúnyolás mámorától egészen megittasulva sújtja az orvosi

tudományt, az orvosokat és a betegeket* . Ezzel szemben csak két

dologra utalunk. Elször, hogy Moliérenél nem igazi, hanem csak

képzeld beteg szerepel ; úgy hogy eltekintve a költ subjectiv álla-

potától 8 tisztán csak a darabot véve, ha összehasonlítjuk például

utánzójának, Begnardnak vígjátékával, az Altalános örökössel,

épen nem a Moliére mvét fogjuk olyannak találni, melyben a

halál ott leselkedése érezhet. Másodszor, hogy a mámor ittasúlt-

ságát nem igen mutathatni ki a Képzeld beteg-ben, hol Moliére

szintén csak reális visszásságokat gúnyol, mint mindig, mikor az

orvosokról beszél, 8 még a doktorrá avatási jelenetben, hol pe-

dig— mint mondani szokás — aristophanesi féktelenségekre ra-

gadtatja magát, sem állíthatni, hogy valami nagyon eltért volna

attól, mit abban az idben az életben látni lehete.

Ily önkényes combinatiók, a hagyomány mesebeszédei s

egyéni képzelete segélyével kiszínezett ftényálladékból» következ-

teti Larroumet azt, mit tulajdonkép már a priori elfogadott, t. L

Moliére « lelki baját* (affection morale). Elismeri ugyan, hogy az

természetes, ha a XVII. századbeli orvosok ellen egy kortárs víg-

játékíró nem mulasztott el fellépni ; azonban úgy véli, hogy az

orvosok tán még se « szolgáltattak okot ennyire gyakori táma-

dásra;—egy darab, úgy látszik, elég lett volna s van helyette öt—
ez a makacs düh csakis személyi okból magyarázható ki.» Tudni-

illik Moliére hosszan tartó testi bajából s az ennek hatása alatt

kifejlett hypochondriából .... Engedje meg olvasónk, hogy itt egy
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kis kitérést tegyünk eszmetársulás folytán. Larroumet öt darabról

beszél. Igazában véve, hatan vannak a corpns delicti-k, mert

semmi ok a Hépül orvos-t mellzni. E kis bohózat a költ pályá-

jának legelejérl való s körülbelül kortársa a Barbouillé-nak,

melyrl talajdonkép akarunk szólni e kitérésben. Ez a Barbouillé

már a ni htlenségrl, felszarvazott férjrl szól, mi késbb annyi-

szor fordul majd el Moherénél, s majdnem állandó themájává lesz.

Csudálni lehet, hogy viszont ebbl a «tényálladékból» is nem kö-

vetkeztet Larroumet valami • lelki betegséget •. , ki oly nagy
armandeüta párti, esetleg újabb érveket meríthetett volna belle

Moliérené ártatlanságának bvebb igazolásához, — még pedig

ugyanily okoskodási móddal, milyennel az elbb élt.

•Sietek megjegyezni, figyelmeztet szerz Moliére hypochon-

driájáról szóltában, hogy Moliére esete nem hasonlítható a Swifté-

hez, sem a Rousseauéhoz, kik életük bizonyos idszakában való-

sággal rültek voltak, s mveikbe — fleg az utóbbi — tényleg be
is vitlek valamit rültségükbl. A hypochondria, noha az elmekór-

tan körébe tartozik, igen jól megfér a szellemi tehetségek teljes-

épségével, mint az elmeorvosok is megvallják. Sem agysérülést^

sem gondolat-dissociatiót nem okoz ; mindössze valami kínos ag-

gályosság állapota, melyet valódi vagy képzelt betegség idz el, s

mely kegyetlenül gyötri áldozatait, a nélkül azonban, hogy épen
az értelem székhelyén bénítná meg ket. Okai közt els helyen áll

a gyomorbaj, aztán következik a túlságos érzékenység, a szellemi

munkálkodás s a túlságos elfoglaltság. Nem egyesültek-e ez okok

mind Moliéreben ? A hypochondrikus az orvosi tudománynyal szem-

ben majd túlhajtott bizalmat, majd feltétlen scepticismust tanúsít;

igen gyakran kezdi az elbbin s végzi az utóbbin. De akár hiszé-

keny, akár scepticus, sokat foglalkozik ezzel a tudománynyal,,

szenvedélylyel olvas szakmunkákat s keresi az orvosok társaságát.

A rendes orvosok után specialisták, majd reklámhajhászok s végül

cbarlatanok kellenek neki. A betegség e külömböz phasisain Mo-

liére, mint kétségtelennek látszik, mind átment.

»

Mint lehetséges az, hogy elmebajjal tökéletesen ép elméjség

járjon, erre a következ fejezetben vissza fogunk térni. Azt se

kívánjuk tárgyalni, vajon elegend «okok» azok, mikrl Larroumet

szól, — vajon szükségképen hypochondriát eredményeznek e, — a

nem találhatók-e Moliére egyéniségében egészen más tényezk,

mikbl kevésbbé lehet oly biztosan következtetni Larroumet néze-
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tének helyességére, mint a hogy szerz maga teszi ? Nevezhet-e

Moliére házi orvosa charlatannak, kuruzslónak, errl fölösleges

volna ismételten beszélnünk. De nem kívánunk kitérni azon bizo-

nyíték ell, mit Pourceaugnac-b&n s a Képzeld beteg-ben talál

szerznk, mint a mely darabokban nagyszeren vannak leírva a

hypochondria symptomái s így azt bizonyítnák, hogy Moliére egyéni

tapasztalatból, önönmagából ismerte azokat. Erre az állításra elég

lesz azt felelnünk, hogy Shakesperere, — kirl különben nem tud-

jak, mennyivel volt kevésbbé subjectiv irányú Molíérenól themái-

ban — szintúgy rá lehetne fogni, hogy az általa annyiszor s annyi

alakban rajzolt rültség valamelyik nemének is rabja volt, azért

rajzolta oly jól. Egyáltalán még furcsább eredményekre jutnánk, ha.

fleg a vígjátékírókat az általuk oly makacsul, st dühvel ostoro-

zott bajoknak eo ipso személyes áldozataként kellene tekintenünk.

Larroumet sokkal szellemesebb franczia, semhogy beérné a
puszta szavakkal, s így meg is mondja nekünk, mit ért hypo-

chondria alatt, illetve miként fogja fel e bajnak ama faját, mely

Moliérenél található. «Kegyetlenül gyötr, kínos aggályosság*.

Azonban hol keressük tehát ezt? Az orvosi tudományt gúnyoló bo-

hózatok épen nincsenek ily inspiratiótól ihletve ; minden hamarabb
érezhet bennök, mint • kínos aggályossági. Nem hangsúlyozhatni

©léggé, hogy e müvek bohózatok, melyekben féktelenül csapong a

jókedv, 8 ha van is bennük itt-ott keser elem, esetleg Galgen-

humor, ép annyi vidámság, tréfa ellensúlyozza. Minthogy Moliére

nagy költ volt, természetesen e bohózatai sem fajúinak üres léha-

sággá ; de viszont sohse is válnak oly komolyakká, hogy bár távol-

ról is versenyeznének azzal a keserséggel, mely a Müanthrope-hnn,

Nk iskolájá-beai, Tartuffe-ben stb. észlelhet. E müveknek, bár

hozzájuk semmi köze se volt a Moliére betegségének, mégis mennyi-

vel pessimistikusabb az alaphangja! Látszik, hogy Moiiérenek

úgyszólva világnézletében volt valami pessimismus, ha szabad e

kifejezéssel élni ; s ha valamit csudálni lehet, ez az, hogy daczára

testi szenvedéseinek, nem árasztotta el sötét sarcasmussal említett

bohózatait.

Miután állítólag Moliére müveibl ily bels lélektani bizonyí-

tékokat tárt elénk Larroumet, egy «küls tekintélyi érvvel iparko-

dik nézetét immár nemcsak plausibilissé tenni, de végleg bebizo-

nyítni. Egy egykorú okmánynyal akarja a priori felvett thesisét

most már egészen ténynek tüntetni fel. Ez az ismeretes Elomire
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hypocondre czím röpirat, mely Moliére halála eltt három évvel

jelent meg, s melyrl most azt tanuljuk, hogy bár • nagyon gylöl-

köd, nagyon heves, de igen jól van informálva és positiv bizonyí-

tékokat tartalmaz ». t Azon speciális pontra vonatkozólag, írja Lar-

roumet, mely bennünket foglalkoztat, lényegében véve mind csak

azt ismétli durvítva, a mit maga Moliére adott értésünkre. Ha nem
•elemzem részletesen, azért van, mert különben ismételnem kellene

azt, mit maga a költ után mondtam s ugyanazon történetet kel-

lene újra elbeszélnem. » Mindebbl azonban az az igaz, hogy Lar-

roumet épen e röpiratnak kereste szándékosan igazolását Moliére

müveiben s nem talán véletlenül jutott ugyanazon eredményre.

Az az igaz, hogy ez a rágalmazó röpirat, mely minden rosszat

ráfog Moliérere, így azt is, hogy félbolond volt, korántsem oly

megbízható, a mi adatainak hitelességét illeti. «Mennyiben volt

Moliére amaz idtájt (1670) hypochondricus szeszélyek rabja, nem
állapítható meg, s az imént említett gyalázó pamphlet nagyon

gyanús volna bizonyítéknak. • így vélekedik Mahrenholtz. Vagy

mint más alkalommal még határozottabban írja : « feltétlenül el

kell utasítnunk* a röpiratnak ama gyanúsításait, «miszerint Mo-

liére testi-lelki szenvedések következtében élete végéveiben moro-

sus y környezetére nézve kiállhatatlan hypochondrikus lett volna*.

Nem tartozik szorosan ide, de érdekes az a mea culpa, mivel

végül e merész ítéleteket menteni, illetve igazolni igyekszik Lar-

roumet, mintegy saját lelkiismerete eltt is szükségesnek érezvén

ez ügy tisztázását, vagy mintha a Sainte-Beuve felbolygatott szel-

lemével szemben védené eljárását. «Kényes kérdést érintettem

egyszer íróember létemre. Magok az alienisták elismerik, alkal-

milag be is bizonyítják, hogy még az élkön is nehéz constatálni

az elme bizonyos állapotait. Annál veszedelmesebb tehát laikus-

nak, ki nem rendelkezik az informatio más segédeszközeivel mint

magoknak a mveknek egybevetése s egy pamphlet, — kétszáz

évvel ezeltt meghalt emberen végezni sikerrel ily vizsgálatot.

Mindazonáltal megkoczkáztattam, de nem úgy, hogy elbb illetékes

egyének tanácsát ki ne kérjem. Én mindössze csakis az vélemé-

nyüket fejtettem itt ki s szívesen hárítnám rájuk a felelsséget, ha

nem óhajtanának névtelenül maradni.*

A mi a felelseéget illeti, erre nézve Larroumet ép oly nyu-

godt lehet, mint orvosbarátjai. Ezek nem tehetnek róla, ha Lar-

roumet mint laikus csak annyiban foglalkozott a psychiatriával,
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:a mennyiben épen szüksége volt, hogy nézetének tudományos lát-

szatot adjon. Viszont Larroumet-t sem vádolhatni azért, ha amaz

orvosok nem ismerték eléggé alaposan Moliére élete történetét s

így tévútra vezetdtek általa, ki elfogultsága következtében leg-

elbb is önönmagát szedte rá jóhiszemüleg.

in.

Nunc venio ad fortissimum, — ahoz az íróhoz, kirl nem-

-csak Larroumet hiszi, hogy « valósággal rült volt élete bizonyos

idszakában » s hogy «munkáiba rültségébl tényleg be is vitt

valamit*. E nagy szellemmel, Rousseauval, nemcsak tegyszer író-

emberek •, de orvosok is sokat foglalkoztak, többet még mint Mol-

liérerel is. Már születésekor gyönge szervezet volt; szívbaj és

még inkább, egész élete végéig, hólyagbántalmak gyötörték. E be-

tegségérl, annak Rousseau tjellemére s irataira gyakorolt hatásá-

ról • számos brochure jelent meg már századunk közepén. Újab-

ban azonban nem érik be ennyivel az orvosok. Miután Rousseau

rültnek van kikiáltva, az ideggyógyászat mai álláspontjának meg-

feleln iparkodnak rültségét tisztába hozni. Az utóbbi két évben

két ily irányú dolgozat is jelent meg, egyik franczia, másik német

nyelven. Az elbbi Ghatelain drtól való (Lafolie de J. J. Rous-

seau, Paris 1890), az utóbbit dr. Möbius írta (Rousseaus Krank-

Jieüsgeschichte, Lipcse 1889).

Távol legyen tlünk oly vakmerség, hogy mi laikusok e

szakemberek munkáit akarjuk bírálgatni. Nem is ezekre kívánunk

itt reflektálni, hanem arra a tisztán irodalmi jelleg s így tulaj-

donkép a mi körünkbe es tanulmányra, mely nem rég Brunetiére

tollából aRevue des deux Mondes-ban megjelent,*) és pedig a Mö-

bius könyve alkalmából. E tanulmány Möbius s az összes szak-

irodalom eredményeit a szerz saját észleleteivel kiegészítve dol-

gozza fel, s nemcsak Rousseaura való tekintetbl érdekes, hanem
azért is, s ezúttal reánk nézve fleg azért, mert a fell nyújt tanú-

ságot, mire képes tehát eddigelé a psychiatriai irányú kritika a

legújabb nemzedéknek legkiválóbb, legmerészebb képviseljénél.

•Hogy Rousseau mint rült halt meg, a szó szoros jelentésé-

*) Brunetiére: La folie de J. J. Rousseau. Revue d. d. M. 18ÍK*.

febr. 1.

PhilologUi KtalAny. XV. 7. 49
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ben, mindenki tudja, senki se kételkedik benne, s ma már csakis

arról szokás vitatkozni, mily név illeti meg Rousseau rültségét,

miként fejldött s mibl keletkezett. Miként lett ez a költ, mert

bizonyára az volt , ki a lyraiságnak Francziaországban sokáig

kiszáradt forrását ismét felbuzogtatta, miként lett ez a — nem
mondom legnagyobb, se legnemesebb, de bizonyára — leghatal-

masabb szónok, min Bossuet óta létezett, miként lett végre ez a

facsaros s ép annyira szenvedélyes, mint a mily facsaros dialek-

tikája elme, a Vallomások, Párbeszédek és Merengések hypemania-

cusává? De vajon úgy lett ö ezzé? Nem volt-e tán mindig is az?

B vajon nem épen rültsége képezi-e az Új Heloiz, Emil,Társadalmi

szerzdés eredetiségének egy részét? Vagy ha úgy lett rültté, mi-

kor és miért lett azzá?»

E bevezetéssel kezdi Brunetiére tanulmányát, szabatosan fel-

állítva dolgozata programmját. A következkben tehát e három

pontnak megbeszélésére kell kiterjeszkednünk

:

1. Igaz-e valóban, mint ezt Brunetiére minden ellenmondást

kizárni akaró módon állítja, hogy Rousseau rültsége napjaink-

ban egyetemesen elfogadott, st bebizonyított tény az irodalom-

történetben ?

2. Mik tehát ez rültség okai s egyáltalán milyen volt e&

rültség?

3. Csakugyan ki tudja-e mutatni Brunetiére annak jeleit,

hogy Rousseau nem úgy lett rültté, de általában egész élete alatt

az volt?

A mi az els pontot illeti, ennek a legújabban megjelent

franczia Rousseau-tanulmány is igazat látszik adni. Nem akarunk

visszaélni az idézetek halmozásával, azonban nem fogja olvasónk,

rossz néven venni, ha ideírjuk e brillians dolgozatból azt a részt,

mely Rousseau jellemét oly mvészien, mint a mily behatóan fejti

ki, s már önmagáért is megérdemelné, hogy megismertessük.

•Ggje és regényes képzeldése miatt, olvassuk Faguetnál,*) csak-

hamar oda jutott, hogy gylölje az emberi társadalmat, melyre

pedig valósággal rendelve volt érzelmeinek gyengédsége folytán,

de melyre negyven évi kóbor élete nem szolgálhatott eliskolául...

Vegyük ehhez betegségét, mely olyan természet volt, hogy csak

*) Faguet: Dix-hiritiéme riécle. Études lütéraires. 4-éme édit. Paris.

1890. 331—2. és 375—6. 11.
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ingerlékenységét és melancholiáját fokozta, családi életét, melynek

ggje tiltá bevallani gyötrelmeit, miként jósága nem engedte, hogy

ellenük panaszkodjék, s gyöngesége nem, hogy megszabadítsa

magát tlük : s meg fogjak érteni azt az elmezavart, mi Rousseau

egyik barátja eltt se volt titok, s mi az orvosok szemében nem
más, mint üldözési mánia és nagyiási hóbort, — oly elmebajok,

melyek mindig együtt járnak s egymást táplálják. íme Rousseau

lelki állapotának utolsó periódusa.* A Vallomások-beai meg épen

azt látja Faguet, hogy Rousseau tmily korán megkezdi útját a

kétségbeesés ób az rültség sötét birodalma felé».

E passus azonban, mely oly genialisan összegezi a psycholo-

giai kritikának elemzéseit, inkább csak általánosságban beszél

•üldözési mániáról, nagyzási hóbortról, rültség felé vezet útról »

;

azt nem mondja ki világosan, hogy Faguet szorosan elmekórtani

értelemben is rültnek tartja-e RouBseaut, ki nemcsak a jelenkori

költészetnek, de — mit Brunetiére mellz — Bok tekintetben a

jelenkori társadalomnak is apja. Az idézett szavakból még nem
mérnk egész határozottan azt következtetni, hogy Faguet is tel-

jesen a Brunetiére pártján áll. Mert hisz akkor másokról is hason-

lóan kellene vélekednünk.

így például mindjárt Mahrenholtzról, ki ma Németországban

nemcsak mint Moliérenek és Yoltairenek, de mint Rousseaunak is

legszakavatottabb, legmegbízhatóbb életrajzírója van elismerve.

Mahrenholtz is nem egyszer emleget «rültséget ».*) «Dühös sze-

relme az t elutasító Houdetot grófn iránt, az eszelsséghez (Wahn-

witz) hozta közel kedélyállapotát s számos, több mint kimenthetet-

len bolondságot követtetett el vele.» «Woottonben a folytonos

töprengés egészen a rögeszméig fokozta gyanakvását* Hume ellen.

• üldözési mániától elsötétült kedélylyel azt képzelte, hogy az angol

kormány fél az bosszújától 8 nem akarja körmei közül kibo-

csátom stb. stb. De Mahrenholtz úgy itt, mint mindenütt nem psy-

chiater módjára fogja fel az rültség szó jelentését, hamarább

mondható, hogy tulajdonkép csak metaphorice érti s veszi azt.

A felsorolt életrajzi momentumok elismerése által még korántsem

tartja magát arra kötelezettnek, hogy ervel elmebeteget lásson

Bousseauban. Annyira nem, hogy könyvében több helyt határo-

*) Mahrenholtz : J. J. Rousseau's Lében, Geistesentwickelung u. Haupt-

werke. Leipzig 1889. V. ö. 126—7 142. stb. 11.

49*
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zottan értésünkre adja, mennyire nincs egy véleményen a Brune-

tiére-féle felfogással még amaz idszakra nézve sem, mely Rousseau

élete történetében a legválságosabb periódust képezi.

Az angolországi út eltt közvetlenül Voltaire 8 Dideroték

ellenségeskedése ellenében, olvassuk egy helyt, elég kárpótlást talál-

hatott volna Rousseau a hazai és idegen nagy szellemek, furak
kitüntet — levélbeli— érintkezésében, ha taz emberekben bizal-

matlankodása s a magány iránti elszeretete nem ersbültek volna

benne lassankint rögeszmévé. Tán már Motiersban gondolt öngyil-

kosságra, bár ezt máskülönben elvileg rosszalta. ítészünkrl nem
hiszszük, hogy Rousseau valóságos elmezavarba esett volna, mely-

nek eredete ama keserves évekre volna visszavezetend; mert üldözési

mániája csakis tényleg szenvedett üldöztetésnek volt túlhajtott

kiszínezése, s már azért sem szolgálhat elmezavar bizonyítékául,

mert minden elkeseredett és zaklatott ember kisebb nagyobb mér-

tékben osztozik abban, kivált a nagy jelentség s tagadhatatlan

érdem emberek. Kétséget nem szenved azonban, hogy kedélyének

e beteges hajlama gyakran képtelenné tette arra, miszerint helye-

sen ítélje meg az embereket és a dolgokat •. Jóakaróit elidegení-

tette, ragaszkodását viszont méltatlanokra pazarolta: így aztán

minden hányatottsága, anyagi zavarai stb. daczára, taz emberek

gonoszsága volt az, mi t tulajdonkép juttatta a kedélyelkesere-

désnek oly állapotába, melyben volt saját magának legrosszabb

ellensége.

»

Viszont az angolországi út után, mikor Parisban már meg-

telepedett, így rajzolja hsét a német biographus: «Magányos

sétái, távol minden emberi érintkezéstl, a természetesség határán

jóval túllép elszeretete az állatvilág iránt, rejtelmes önelégült-

sége a hangjegymásolásban (a mivel azeltt kenyerét kereste s mit

most szokásból, passióból folytatott), negélyzett kérkedése szegény-

ségével, mi visszautasíttatá vele angol kegydíjának hátralev részét,

melyet majdnem úgy kellett rátukmálni : ezek s más egyebek ismé-

telten arra a feltevésre vezettek, hogy Rousseau meg volt háborodva

elméjében. Azonban a mit szenvedett s még ezután szenvedend volt,

eléggé érthetkké teszik az embergylöl mindeme kvdönczségeiU .

S miután így, bár kissé hosszadalmasabban, mint óhajtottuk

volna, végeztünk Brunetiére programmjának els pontjával, melyet

e szerint a tényekkel ellenkeznek tapasztaltunk, vegyük a máso-

dik pontot szemügyre. Vizsgáljuk, miként sikerül a Revue des deux
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Mondes jeles essayistájának azon okok kifejtése, melyek Rousseau

állítólagos rültségét elidézték, — annak kifejtése, mily alakok-

ban nyilvánult tehát ez rültség?

Mieltt azonban e kérdés buvárlásához hozzáfognánk, elbb
bizonyos fokú önbizalomra, bátorság-szerzésre van szükségünk.

Hisz Brunetiére oly roppant tudományos apparátussal tárgyaljáé

themát, Bibottól Maudsleyig annyi szaktudóst idéz a psychiatriai

irodalom körébl, kiknek táborába aztán még egy Malebranchet

sem habozik besorozni, — annyi csudásan hangzó technicus termi-

nussal, mint megannyi varázsigével él : neurasthenia, exhibitionis-

mus, megalomania, lypemania . . . hogy mindez nagyon megriasz-

tólag hathat a jámbor laikusra. Ennyi eruditio, ennyi tekintély

eltt az ember inkább magában kétkedni volna hajlandó. Azonban

mégse. Mindenikünk bír annyi, a mennyi gondolkozótehetséggel,

mi t bizonyos meggyzdésre képesíti, s e meggyzdéssel szem-

ben minden eruditio, minden tekintély csak annyit ér, a mennyi

érvet képvisel. Tekintsük tehát ez érveket.

Rousseau lelkének egyensúlyát már gyermek- s ifjúkori

viszontagságai feldúlták, helyrehozhatlakul. Túlteng sensibilitás

fejldött ki benne úgy a physicai, mint aestheticai és morális téren,

a miben nagyon külömbözött írótársaitól, kik az ész emberei vol-

tak, — sa mit annál is inkább vonakodott korlátozni, mert tudta,

hogy ez képezi individualitásának fsajátságát s geniusának fele-

mét. Még ha elre tudta volna is, hogy az rültség örvényébe fogja

t e sensibilitás ragadni, még akkor se fékezte volna magát : « az

rültséget is pompás eszköznek tekintette volna arra nézve, hogy

a közönséges emberek sorából kiválhassak ». Eépzeltehetsége,

melyet gyermekkori olvasmányai már betegségig fokoztak, s mely

feltétlenül engedett az él vagy élettelen környezet minden kül-

behatásának, végleg megbénította az akaratert benne, ki úgy se

részesült soha morális nevelésben. Ide járult roppant gyors sikere,

mi máról holnapra híressé tette, s mi az övénél ersebb fejet is

megmámorosított volna. , a parvenü autodidacta, ki tudta, hogy

mindent önmagának köszönhet, s ki— mindig önmagát tárgyalván

mveiben — úgy tekintette a közönség hódolatát, rajongását, mint

nem az írónak, de az embernek szólót : okvetlenül bele kellett

hogy essék a nagyzási hóbortba.

Irodalmi ellenségei a szélsségig fokozták ezt, úgy hogy

üldözési mániává fajúit el. «A mi kevés józan esze megmaradt, az
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is tönkre ment most», kivált midn Svájcába s innen tovább kel-

lett menekülnie. «Rendes exaltatiója, mit addig a világhoz alkal-

mazkodás szükségessége fékezett, most már szabadon tombolt.*

Egyetemes összeesküvés áldozatának hitte magát, az ellene sztt

ármányok meghiúsításán töprenkedett folyton «s az rültség ha-

talmába ejté e szép elmét, hogy el ne bocsássa többé ». Igaz ugyan,

hogy az üldöztetések, mikrl annyit panaszkodik, «épen nem vol-

tak kizárólag képzeletének szülöttei » ,mint ezt Mahrenholtztzal meg-

egyezleg hangsúlyozza Brunetiére, s hogy joggal izgathatta az a

gondolat, hogy Európának akkori közvélemény-csinálói, a Grim-

mek, a fejedelmi udvarok levelezi, mint rágalmazzák t, min
hírét keltik a czivilizált világban : azonban mégis bármennyi tigaz

alappal bírtak deliráló gondolatai a valóságban*, ez még nem
Akadályozza meg, hogy ne lett volna bennük az rültségnek is

nagy része.

Ez rövid kivonatban Brunetiére fejtegetéseinek veleje. Kétség-

kívül mesterkézre vall ez is, mint minden, a mi ez író tollából ke-

rül : de új alig van benne, egy-két mellékes észrevételt leszámítva.

A fbbek mind oly dolgokat tartalmaznak, miket már sokszor, ha-

bár nem is ily szép stílben s ily finom logikával összeállítva,

olvashattunk Rousseau bírálóinál. Gyermekkori s késbbi viszon-

tagságok, túlcsigázott sensibilitás, a képzelet túltengése, nagyzási

gg 8 üldözési mánia : ezek mind oly momentumok, miket a psy-

ohologiai irányú biographia már ismételten kiemelt Rousseau

egyéniségében. Psychologiait mondtunk, mert Brunetiére fejtege-

tései, a mi nagyon jellemz, a lélektani elemzések körébl annyira

nem lépnek ki, miszerint mellzik az olyas dolgokat, mikre egy

physiologus mint késbbi okozatok korai okára különös gondot for-

dított volna, így például Rousseau ifjúkori természetellenes kicsa-

poogásait. Új tulajdonkép csak az van e fejtegetésekben, hogy a
miket eddig lélektani jelenségeknek volt szokás tekinteni, a fent

elsorolt tényezket ezentúl az rültség csalhatatlan bizonyítékai-

nak vegyük.

Ha azonban ebbe belenyugszunk, akkor rültségre praedesti-

náltaknak kell tekintenünk mind ama nagy elméket, kiknek gyer-

mekkora nem fejldhetett értelmes apa, s mindenekfelett szeret

anya gondja alatt. rültnek kell tekintenünk a XVIII. századnak

jóformán egész második felét, mikor ugyanis a sensibilitás a leg-

egészségtelenebb sentimentalismussá volt elfajulva. Ami a képzelet
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túltengését illeti, ez természetesen eo ipso nem egészséges agyra

vall, de akkor az újkori költészetnek majd minden fképviseljét,

fleg a másodlagos romantika embereit elmekórházba kellett volna

zárni. Sajátságos, hogy Brnnetiére tényleg nem is habozik rámu-

tatni, hogy a franczia romantika, mely annyira ellenkez szellem

magával a franczia nép szellemével, s mely Rousseauból indul ki, e

szerint egy rültnek megzavarodott lelki életében gyökerezik.

így okoskodva, nincs elég ers kifejezés, melylyel egy Hugót,

egyLamartinet sújtani lehetne, mint amegálomania áldozataitTud-

juk, hogy Hugó mint De Yigny valósággal prófétáknak hitték magu-

kat, Lamartine pedig a maga nyárspolgári, igazán franczia nevét arab

fejedelmi névnek etymologizálta s elkel származásának bizonyí-

tékát lábafejének nem épen eszményi alkatában kereste. S hogy

végül az üldözési mániát is felemlítsük, e pontnál legyen szabad a

múlt század másik szellemi vezérének, Voltairenek alakját felidéz-

nünk. Mily szerencse, hogy a sorsnak e kegyeltje nem aféle sötét-

Ter, melancholicus, lyp emaniacus volt, hanem könnyvér, gyík-,

st chamaeleon-természetü, ki könnyen túltette magát a zaklatáso-

kon, rászedte ellenfeleit, esetleg gyáva eszközökkel is, s jót nevetett

rajtuk. Mégis, ha így halad a kritika, nem tartjuk messzinek azt az

idt, mikor Voltairet is, ki Rousseaut csak úgy rültnek híresz-

telte, mint Pascalt, szintén az rültek közé fogják majd sorolni.

Már ma sem voloa ezt nagyon nehéz megtenni, legalább nem nehéz

azon a módon, a hogyan Bousseaura vélik rábizonyítni az elme-

bajt, íme, egy kis próba : Voltaire születésétl kezdve gyönge szer-

vezet volt, sokat betegeskedett; ferneyi csendéletét is így rajzolja

•egyik életírója: tszüntelen valódi vagy képzelt szenvedések zak-

latták, még házi orvosának is terhére vált végre* *) ; sokszor ok

nélkül hitte, hogy üldözik . . . Summa summarum: üldözési má-

niában, hypochondriában stb. szenvedett.

Tegyük föl azonban, hogy Rousseau csakugyan rült volt

Milyen lehetett ez az elmebaj ? E kérdésre keresve feleletet, itt

ismét felmerül egy sajátságos állítás, mit úgy Sully-Prudhommenál,

mint Larroumetnél már olvastunk, s mirl itt, czikkünk végén ideje

lesz végre szintén szólni pár szót. «Rousseau nem volt tökéletesen

rült, írja Brunetiére ; rültségeben nem egyszer villan meg az

*) Mahrenholtz: Voltaire* Lében und Werke. Oppeln 1885. II. kötet,

3-ik könyv, 1. fejezet.
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értelem, » s hivatkozik Möbiusra, ki hasonlóan kiemeli, hogy

•Rousseau deliriuma sohse volt más, mint részleges. § Ez alatt pedig

nemcsak az elmebetegeknél szokásos szívós logika értend, mit az

rültségben tanúsítnak : «de egyáltalán nem látszik, hogy rültsége

megmásította vagy megrontotta volna tehetségét ; a Vallomások,.

Merengések, miket majdnem halála elestéjén frt, méltán soroztai-

nak a remekmüvek közét. S ha ennek okát kutatjuk, abban talál-

juk meg, hogy rültsége csak elmozdítólag hatott •talentumára,

vagy geniusára,» emennek irányában mködött. íme valami, a mi
bökken lehet a laikus észnek. Arról mindenikünk tud, hogy van-

nak monománok, kik máskülönben helyesen képesek gondolkozni,

ha nem rögeszméjükrl van szó. Az azonban vajmi kevesek eltt

érthet, hogy valaki minden irányban, minden tárgyról logikusan

s a maga szempontjából helyesen bírjon gondolkozni, mégis rüli

legyen, — hogy elméje toljesen egészségesen mködjék, mégis

meg legyen bomolva. Ez bonyolult thema, melyet jó lett volna,

megmagyarázni, mert az még nem magyarázat, ha Parant dr. sza-

vait idézik nekünk: • Csalódás azt hinni, hogy ész és rültség két

ellentétes véglet, melyek okvetlenül kizárják egymást ». Lehet,

hogy csalódás, hisz ki ismeri mathematikai szabatossággal az em-

beri lélek csodás, önmaguknak ellentmondó rejtelmeit? Lehet,

hogy valamint a leggenialisabb ember is sokszor megfoghatlanúl

következetlen s ostobaságokat követ el, ép úgy lakozhatik együttesen

az ember fejében agybaj és sértetlen agy : de, ismételjük, a dolog

nem olyan világos, mint Brunetiére s társai feltételezik.

E pont tárgyalása helyett Brunetiére elnyösebbnek tartotta,

azt fejtegetni, mily tüneteknek felelnek meg Rousseau elmebeteg-

sége processusában ama müvek, miket végéveiben írt. Tannlmá-

nyának ez a része épen néma kevésbbé szellemesebbik rész; de

bennünket tulajdonkép a Révmes-xöl írt sorok érdekelhetnek,

mint a melyekben szerz már korántsem nyilatkozik oly feltétlen

biztossággal Rousseau rültségérl, st majdnem az ellenkez párt

meggyzdéséhez látszik pillanatra átpártolni, végs következteté-

sében pedig odajut, hol Mahrenholtz áll. «E Merengések, mondja,

szélcsend idején keletkeztek,— rült tollából, ha úgy tetszik; de oly

rültébl, ki lucidum intervallumát élte s ép úgy ura gondolatai-

nak, mint kifejezéseinek, — kit épen szenvedéseinek túlsága adott

vissza az észnek, vagy tán ama meggyzdés, hogy hasztalan min-

den erfeszítés és küzdelem. A Kéveries egymaga majdnem bizo-
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1

nyitja, hogy Rousseau nem lett öngyilkos. » így vélekedik Möbius^

valamint Mahrenholtz, ki — természetesen más érvek alapján kö-

vetkeztet, — szintén meBebeszódnek jelenti ki, Jansen kutatásai

után, a Bosseau-legendának ezt a részét is.

És most vegyük a programm legutolsó pontját : mivel bizo-

nyítható, hogy Bousseau egész életén át rült volt, mily elmebe-

tegségi kórtüneteket észlel értekez az TJj Heloiz-b&n 8az Emil-ben?
Alig hinnk, ha nem magunk olvasnók : öntudatlan obscoenitas, az

ész cultusából kifolyó subjectivismus, az elemzések finomsága . .

.

ime, ezek a kórtünetek, melyekbl kiviláglik, hogy Bousseauban

késbb tcsak az a csíra fejldött ki, mely születése óta meg volt

benne ». Nos, ha még a morális érzék alacsony fokából vagyis az.

öntudatlan obscoenitáeból, a subjectivismusból s az elemzés finom-

ságából is rültségre lehet következtetni, akkor van-e a szellemi

életnek olyan mozzanata, mit ne az elmebetegség symptomájának

lehetne nyilvánítni ? . . .

Tehát ez az összes psychiatriai tour de force-nak eredménye

Brunetiére tanulmányában, melynek tisztán artisticai s logikai

szépségeit ha figyelembe veszszük, nem nyomhatjuk el abbeli saj-

nálkozásunkat, miért engedte itt a rendesen oly széles látkörtí,

scepticusságig elfogulatlan író egy elzetesen fölvett tendentia által

korlátoztatni ítéltehetségéU Bousseau életében számos oly mo-
mentum van, mi még mindig nincs tisztázva s minek megvilágítása

által Brunetiére nagy lépéssel elbbre vihette volna a szakiro-

dalmat, íme, egy pár közülök, a mint eszünkbe ötlenek. Az üldö-

zési mániában szenvedrl mindenki tud regélni, de jóval kevésbbé

ismeretes az a Bousseau, kit még nem érintett a misanthropia

szellje, ki még keresi az elkel társaságokat, salonképes iparko-

dik lenni 8 a késbbi hóbortos örmény costume helyett divatosan

öltözködik, az élet örömeirl ír verseket s furaknak, papoknak,

tömjénez. Vagy az a Bousseau, ki huszonöt és huszonkilencz éves

korában a Warensné-féle érzéki viszonyok sivatagjában fulladozva

ideális szerelmek oázisánál üdül fel pillanatra, hogy aztán onnan

elzetve, megint ki kelljen vándorolnia vissza a sivatagba. Nem
mondhatni, hogy az életrajzírók immár kellen kiderítették volna,

mint vált ki ebbl a «társulékony, életkedveli Bousseauból az a

lelki beteg, kit iratai után mi ismerünk, mily módon öltek ki belle

a szomorú tapasztalatok minden hitet annyira, hogy jóakaróiban

csak önzést, a n szerelmében vagy barátságában csak érzéki ger-
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jedelmet lásson. Mint tette lehetetlenné helyzetét a társadalomban

a savoir-vivre, az emberekkel érintkezni tudás teljes hiánya ? Mily

fátumot képviselt körülötte a Levasseur-család, mely úgy szólva

múltja árnyoldalainak megtestesülése s örök üldözje volt, s mely-

rl sokat írtak már ugyan, de aligha eleget . . . stb. stb.

Lombroso nevét említettük a bevezet sorokban : e névhez

vezet vissza bennünket most végfii Brunetiére.

Lombroso, írja ugyancsak tanulmánya befejez soraiban,

számos érintkezési pontot lát az rültség pathologiája és a láng-

ész physiologiája közt; de tán még több található az rültség

pathologiája s a hülyeség physiologiája közt. «Azonban valamint a

talentum nem óvhat meg a himltl, vagy a lángelme a tüdvész-

tl : miért akarják, hogy az rültségtl óvjon meg s miért ne létez-

hetnék emez egyazon emberben az elbbiekkel együttesen?! Sze-

rény nézetünk szerint valóban alkalmasint több lesz a rokonság

rültség és hülyeség, mintsem rültség és genius közt De azt már
nem foghatjuk fel, hogy miként sorolható himl és tüdbaj egy

kategóriába az agybajjal ? így okoskodni bizonyára ép oly kevéssé

lehet szabatos, mintha például megfordítva viszont azt állítaná

valaki, hogy az oltó anyag, mely a himltl vagy — mondjuk —
a tüdbajtól megóvhat, egyszersmind az agy conserválására is

alkalmas.

• Tovább megyek, végzi a tanulmány írója. A Rousseau spe-

ciális esetében nem habozom, ha nem is épen azonosítni a geniust

az rültséggel, de legalább is solidarisnak tartani a Rousseau láng-

elméjének minségét amaz exaltatióval, mely t egy napon az

rültségbe volt döntend. Mert végre is, ha jól megfontoljuk, mi

következik ebbl ? Hogy rültség és lángész azonos dolgok ? Igen,

ha arra az egynehány esetre nem volna húsz ellenkez eset, ha

általában a genius, mint a mely lényegénél fogva egyetlent képvi-

sel a maga nemében, nem volna mindig összehasonlíthatlak meg-

határozhatlak megmérhetlen valami.
»'

Lehet, hogy e végszavak csak aféle rhetorikai fogás, gyöngé-

debb kedély olvasók számára, mintegy annak paralyzálása végett,

nehogy kelleténél kesernyésebb utóízt hagyjon hátra a tanulmány

olvasása. Minden esetre különösnek tetszhetik, hogy ha az rültség-

gel nem gyanúsítható lángelmék úgy aránylanak az ellenkez fajtá-

Digitized byGoogle



PSYCHIATRIA A KRITIKÁBAN. 763

júakhoz mint húsz az egyhez,mégse tudBrunetiére háromnál többre

hivatkozni a Lombroso rengeteg serge ellenében, s e három közt is

(Ariosto, Addison, Voltaire) akad olyan, kit talán mégse vehetünk

igazán lángész számba. Ami pedig az általa említett fakadályt

illeti, nos, ha egyéb nem gátolhatja, hogy az rültséget s a geniust

azonosítsuk, ez az érv bizonyára nem fogja meggátolni Ismeretes,

hogy a mai tudományosság eltt ide s tova — fájdalom — semmi
« összehasonlíthatlak meghatározhatlan, megmérhetlent nem fog

létezni. Maholnap, ha ugyan már nem ma, annyira gépezetnek

tekintik az ember szellemvilágát is, hogy a Taine-féle positivismus

e nembeli kísérletei kezdetleges próbákká fognak halványulni.

De mégis reméljük, hogy nem fog bekövetkezni az az id,

mikor majd complieált lélektani problémák helyett egyszeren a

többé-kevésbbó bomlott óram zavarát látják s keresik az ember-

ben, s az emberismeretnek az lesz ne továbbja, ha valakire annyi a

mennyi plausibilitással rábizonyíthatják, hogy rült. Eddigelé min-

den emberben az állatot volt divat kutatni, a mi elég visszaélésre

nyújtott alkalmat : mi lenne, ha jövre az rültet kellene minden-

kiben föltételezni ? Ennél paradoxabb ötletet nem eszelhetett ki

korunk, a maga idegbetegségének igazolására. Hová jutnánk így ?

Valószínen oda, hogy az állatokra, mint a teremtés fensbb

rend lényeire kelljen felpillantanunk, mert ezek agyuknak cse-

kélyebb fejlettségi foka következtében kevésbbé vannak kitéve

agybetegségnek. 8 lenne társadalmunkból oly «stermészeti élett,

milyent még elgondolni is rémséges.

Azonban ezek csak dilettáns reflexiók, melyek már kívül

esnek körünkön s illetékességünkön. Térjünk vissza ahhoz, a mi

saját tárgyunk, összegezzük tapasztalatainkat, miket a fölvett

három esetben szereztünk. Els esetben azt találtuk, hogy az új

szempont alkalmazása az irodalmi kritikában következetlen inga-

dozásra vezetett psychologia és psychiatria közt,— a másodikban

*zt> hogy a psychiatria erszakolása a tények elferdítésére csábí-

totta az írót, — a harmadikban pedig arra, hogy egyenesen lélek-

tani elemzést áruljon az új, divatos czégér alatt, mintha ezáltal

növekednék értéke.

így tehát — legalább eddigelé — kevés haszna van az iro-

dalmi kritikának a psy.íhiatriából. Haraszti Gyula.
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NÉHÁNY MIVELTET IGE SZEMÉLYRAGOZASA.

Néhány míveltet ige személy ragozásának kérdésénél a legter-

mészetesebb kiinduló pontnak a definitio tnik föl, még pedig nemcsak
az igéé, hanem a cselekvést jelent névé is.

A N.-Szótárban, ezen különben sok kincset rejt nagy munkában,
egyik-másik meghatározás nem kifogástalan. Nem elégített ki legalább

az a magyarázat, melyért tételünkre vonatkozólag hozzá folyamodtunk

1. Az a meghatározás, mely e nagy mben az itatásról, etetésrl

olvasható, nem lehet szabatos. E kiskör fejtegetés a N.-Szótárnyujtotta

alapra nem helyezkedhetik elég biztosan ; a földléstl tarthat.

De halljak a N.- Szótárt az itatásról. •Cselekvés, mely által mást

késztetünk, hogy igyék, másnak italt adunk. Itatás után pihentetni a
csordát. Itatással kezdeni a tisztújítást.

Közel ide a forrás,

Ott esik jó itatás.

Népd.»

Alapszaváról (itat) ez olvasható : «Inni késztet; italt nyújt, hogy

igyék valaki ; itallal kinál, ellát. Itatni az ökröket, lovakat. Itatni a ven-

dégeket . . A barmokról szólva a tárgyeset gyakran elmarad s alattom-

ban értetik. A kútra, patakra megyünk itatni. Itattatok-e már ?

A Tiszában megitatok,

A Dunáig meg sem állok.

Vörösmarty. •

•Etetés. Cselekvés, midn valakit, vagy valamit etetünk. Utasoky

szegények etetése. Kisdedek, aprómarhák etetése. . . . Fenével (!) etetés.

Etet . . szegény koldusokat . . éhezket . . baromfiakat. Különösen r

az étket az evnek szájába adja. Etetni a kis gyermeket, a beteget ...»

E magyarázat, az itatásé legalább, a causativum fogalmába bele-

viszi (csempészi) a késztetés (tcogo») mozzanatát. Hogy akár az em-
berébe, akár az állatéba, helyesen-e, nem-e, erre két közmondás szolgál-

hat irányadóul.

1. Ördög is úgy taHotta fiát: enni adott, innia nem. (Erd. Köz-

mond. 5238. v. ö. Úgy teszen gyermekivel, mint az ördög a köjkivel,

enni eleget ad, de innya nem. Kriza Vadr. 361.)

Tehát a magyar ennie, innia ad gyermekének, fiának.*)

*) Megjárta (Borcsa) . . . Kettnek ád most enni. Dóczi : Faust,

161. 1. — Árnyéklat: étellel, itallal tart (a. m. enni-inni ad egyszer-másszor*

bizonyos ideig), pl. étellel, itallal jól tartották (a farsangi játékok eladóit).
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2. Ökör iszik keüve, ember barátságért. (Erd. E. 6637.) Y. ö Pet.

« Szülföldemen*: Vályúhoz mók, lovam inni kivan.

Keflexió-féle, melyet az utóbbi közmondáshoz alkalmasan fzhe-

tünk : iszik az ember nem keüve is ; hiszen az állatiság nem épen állati,

hanem és különösen •emberi életmódi, és undorító jelenet kapcsolódik

hozzá még Rubens Búcsúján is. (Öreg. Széptan 172.)

Akár vezet a jelenethez, akár nem : az etetés-itatás fogalmában

Tan egy jó adag a rútból.

A N.-Szótár íróinak lelkében min tárgy merül fel elször a • tu-

dat felszinére*, kire, illetleg mire gondolnak elször az itatás fogalmá-

nak tisztázásánál ? A csordára (az itat igé-nél : ökörre, lóra).

Szilárd nyelvtörténeti alap hiján a nyelvérzék sugalmára figyel-

nek, mi szintén számba veend körülmény.

Kiket szokás itatni-etetni ? Azokat, kik meggyzdésükkel, poli-

tikai hitvallásukkal kereskednek ; s rendesen azok etetnek-itatnak, kik-

nek ily árú kell.

A cselekvés eszköz valami önz czél elérésére, melyet lehetleg

eltitkol az ember. Semmi esetre sem dicsekszik vele.

A *nemo sibi imperah-ial, tudjuk, Brassai azt jelenti ki, hogy a

felszólítómód els személyalakja (az egyesben) nem igazi imperativus

(írjak, menjek stb. — más, úgy gondoljuk, a többes: irjunk! menjünk/

ollons. — (Ereszn. M. szótár • lassan menjünk, tovább érünk* ).

Tisztán a nyelvszokást értve, áll ez is : nemo se vituperat, nemo se

accusat, magyarra fordítya : jómagunknak nem teszünk szemrehányást,

jómagunk ellen nem emelünk vádat. Nem mondjuk tehát általában :

(én) etettem, itattam (ót, v. ket),

(én) etettelek, itattalak (téged, v. titeket)

(te) etettél, itattál (engem, minket).

Mind a végzett jelen alakjai. — Részletesen, mint a hogy a N.-Sz. az •ál-

talában* contrariumát felfogja, szórványosan megállhat : etettem (t v.

ket) ós így tovább, értvén erkölcsi (?) felháborodásunk nyilatkozását

valakinek kétkulacsosságával szemben.

A nyelvszokás tehát általában az erkölcsi érzék befolyása alatt áll.

És ez értelemben igénk igazi defektivum. Valóban nem igen hall-

hatók ezek az alakok : etetem, itatom, etetlek — itatlak (embereket,

voksokat) ; st ezek kevésbbé, mint : etettem — itattam stb.

Ezek után nem szorul igazolásra az etet-itat cselekvésszónak más

alany- (2, 3), vagy más tárgyszemélyhez (2, 3) kapcsolódása : (te) etet-

tad-itattad (ket), (k) etettek-itattak (téged v. titeket) — st a folya-

Heinrich G. A német irod. t. II. 228. De : mind magának, mind felesé-

gének adassék elég étel, ital . . . minden szükségnek idején. Tal. és Mark. 44.
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matos jelenben: etetnek, itatnak (téged v. titeket), etetsz, itatsz; eteted

itatod (embereidet.)

A cselekvés szubjektív felfogása : a morális mozzanat érteti megr

mért mondjuk elbb: ne itaes (engem, minket)! mint ezt: itass/ Tehát

inkább a tagadó alak járatos e módban, mintsem az állító.

2. És e módalakbao, a felszólító módban azonos a (népies) ne far-

tass ! és fartass/ közötti viszony — ez utóbbi szinte solcecismue. Nem
ellenkezik felfogásunkkal a N.-Sz. ezen példája : «No most már fartas-

son, szentséges atyám !•

A jelentés dUaiénosításának a felvétele (fartat kérdezz helyett),

csak fólmagyarázat, azaz, hogy nem szabatos magyarázat — A N.-Sz..

szerint fartat a. m. ^mindenféle fogárd (!) kérdéseket téve tudakol,

vallat, feleletre sürget, mindenfelé forgatt. — A gyónó felfogásának a.

naivitása áll els helyen; a kifejezés realismusa (a /artoí-nak az abstrac-

tabb gyóntat helyett való alkalmazása) csak általa, a naiv felfogás által,

nyer teljes magyarázatot. Nem azt a fartatást érti természetesen, me-

lyet az életbl eléggé ismer, hanem másat, szelidebbet.

3. Az ereszt ige ragozása, fleg a felszólítómódban, szubjektív jel-

lege által utal a psychologiai alapra.

Ereszt — a N.-Sz. szerint — a. m. tmenni, elmenni enged: szín-

házba . . . tdnczvigalomba . . . haza . . .»

Szubjektív jellemét (a határozásokon kívül, amink: színházba r

haza . . .; érezteti maga a módalak is : a fdszolíttmód pl. Eressz anyám

engem is el, szép vitézek seregivel. Tóth K. stb.

Az ereszt szubjektív, a küld objektív jellem. (A fiút iskoMba, a

cselédet boltba küldeni; hxza küld — a férj a htítelen nt, mint Kál-

mán király Predszlavát. Horv. M. 1
)

A codexben av ereszt objektív jelentéssel fordul el. Pl. Érésied

Mihál arkangialt, ky engemet oltalmazion (Peer C.) Minden felé hamar

követet ereszte (Sztár. Nydvt. Szótár.)

4. Az új-kelet meneszt, úgy látszik, az ereszt-ról varrt hímet.

tÚj szó, a men igébl s a. m. valakit küld, hogy menjen valahová;

menni parancsol, bocsát.'Mondják a felsbbségek rendeletérl is
:
rende-

letet meneszteni: (N. Sz.) Az a felsbbség aionban nemcsak juridikai*)

lehet, lehet írói is, s ez újabb bizonyíték a léthez való jogosultságához.

Pl. A germánok képzelete csak mintegy távolról nézte a hatalma*

l
) Küldd el (Telemachoe) anyádat . . . Szabó J. : Odyseea IL 123.

*) Ha menesztik (egy kis város polgárai polgármesterüket a belügy-

minisztérium utján) az ajtón, visszajön az ablakon. Független U. 1891*

máj. 20.
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királyt (Attilát), mint a magyar nép a török császárt, kihez elmeneszti

Szilágyiját és Hajmásiját. (Horv. C. Kath. sz. 1891. 13.)

Elmeneszti t i. mondájában : itt az áll, az van mondva róluk,,

hogy oda, a török császárhoz mennek (igaz, nem szívesen). Az ú. n. ál-

míveltet igében, a min ez a meneszt, a képz (-t, -tat, -tet) = mond.

Sajátságos, attractio-féle szerkezetben szokott megjelenni, illetleg az.

álmlveltet amaz attractio folytán áll el.

Nemrég hallottam ezt a példáját

:

A. (fiatal úr). Találkoztam Zenobiával (szolgálónál valamivel több,,

kisasszonynál jóval kevesebb).

B. (korosabb úr). Majd megtalálkoztatom én magát

!

E példában B. csak alakítja A. állítását, saját czélja szerint ; az.

A.-fél állítása beolvad B.-félébe. Az érintkezés közvetlenségébl foly,

hogy B. az A. -fél állítását mint A-ét különösebben nem emeli ki. A hol

az érintkezés nem ily közvetetten, a mikor a hivatkozás esete forog fenn,-

a midn B. egy harmadik, illetleg távollev személy állítására vonat-

koztat (nem : szóról szóra idézi), ezt a 3. személyt megjelöli.

Pl. Heltai . . az elbbieket (a magyarokat) Nagy Károlyival har-

czoltatja (Szinnyei: Flegl. A magy. tört. tört. 59.) stb.

A hivatkozás vagy idézés szólamát, a mond igét, a hivatkozó csak

akkor használja e szerkezetben, mikor nem kerülheti el.

Pl. (A magyar népdal) a lovon arany patkót mond . . (Erd. Kis.

p. I. 72.) A patkoltat (oalceare curo) itt egyáltalán nincs helyén. — Az
alapul szolgáló aranypatkós ló szólás nem nyújt verbumot.

A fennebb kikezdett szöveg (Erd. K. p. I. 72.) folytatása (a B.-fél

álláspontján) : (a magyar népdal) . . a paripát selyemköténybl étetik

bíró leányával a divánra ülteti a királyfit, a legényt arany garádicson

baUagtatja.

Mind az álmíveltetönék nevezhet igeidom példái.

Igaza van a nagy nyelvreformatornak, Kazinczynak, hogy nem-

csak az új szót és szólást, hanem általában a szót és szólást •a beszéd

egész szövedékében kellene vizsgálat alá vennünk s nem soha abból ki-

kapva.* Tud. Gyjt. 1819. 11. köt. 17. Ennek visszhangja Szilasi M.-

nál : <az összefügg beszéd változatossága határozza meg s irányozza a

szók jelentésének változásait* Nyelvr XVI. 145. (Ezen elmélet meg-

testesítése Faludi nyelvérl írt kitn tanulmánya).

Lehetséges tehát (s példával igazoljuk, hogy úgy is van), hogy

egyazon igeidom más jellem a költnél, mint az esztétikusnál : ott pél-

dául causativum, ennél csak álmíveltet. Pl. ... , kit (Pett1
•Egerben*)

a költ mvészi fogással Dalár szemével láttat. Toldy Krit. B. 234. Ez

álmíveltet. (Vör.-nál : Ezt hogy látja Dalár ... ha szelid ágán bimbó

szólamlani tudna hajnali nyiltában, az szólna csak ily kegyajakkal. .)<
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Aranynál ugyanez a láttat a, •beszéd szövedékéhez* képest már

igazi míveüet (a isino» árnyéklatával)

:

.... egy ragyogó villám

A belép vezért láttatá meg nyilván. M. 0. ÜL

Egy kiváló széptanim (Rákosi J. A tragikum 132. 1. stb.) föl-

tn álmiveltet alakja : halat v
)

(hal-, móri igébl) ;
pusztán a stílus

szempontjából jegyezzük meg, mellesleg, hogy e fogalom contradioto-

riuma — R-nál igen szabatosan : — nem engedi meghalni; contra-

riuma : életben hagy ; szóval az igazi míveltet árnyéklatainak a kifeje-

zit szerepeltetik.

Az álmiveltet igék személyragozására is áll Veress I. felfogása a

történeti idkérl (Nyelvr XIX. 318): azok is «csak 3-ik személyek,

ritkán másodikiak.

»

Barbarios L. R.

HAZAI IRODALOM.

Német olvasókönyv és nyelvtan mindkét nembeli polgári iskolák

számára. Szerkesztette Dr. Hermiann Antal. Budapest, Méhner. II. rész.

1890. 110 1. Ára 80 kr. — 777. rész. 1891. 194 1. Ára 1 frt.

Herrmann német olvasókönyvének és nyelvtanának ez elttünk

fekv részei küls alak, berendezés és módszer tekintetében a munkának
1888-ban megjelent els részéhez csatlakoznak (1. errl szóló bírálatomat

e Közlönyben XIII. 146. 1.). Ez egyes részekrl ennélfogva csak úgy fogunk

helyes ítéletet mondhatni, ha nemcsak magukban, hanem valóban mint

egy nagyobb egész részeit, egymáshoz s az elz kötethez való viszo-

nyukban is tekintjük ket.

Örömest konstatáljuk, hogy az olvasmányanyag, melyet a szak-

avatott szerz e három kötetben nyújt, a maga egészében pedagógiai

szempontból értékes és a czélnak megfelel. Az olvasmányok tartal-

*) Ez a halál, tudjuk, majd olyan, mint a szép szem Chlorisé és a

deli Vinczéó Csokonai Dorottyájában III. könyv. • Mindketten megholtak

k — metaphorában. — Más, ós úgy látszik, mérsékelt kapcsolati átvitel

(metonymia) : Aigiszthos, ki orozva ludatta meg atyját (Orestesét). Szabó

:

Od. 1. 300.
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mukra nézve változatosak, a legkülönbözbb körökbl vett ismereteket

tárgyalnak, másrészt alkalmas képviseli ama prózai és költi mfajok-

nak és stilusformáknak, melyek a tanítás e fokán tekintetbe jöhetnek.

Ama tartalombeli változatosság els tekintetre talán igenis nagynak

tnhetik fel, ha a Grimm-féle meséken, a Herakles-mondákon és a né-

met olvasókönyvek egyéb szokásos anyagán kívül a kézmipar ágairól,

a teáról stb. szóló ozikkeket is találunk s ez eszébe juttathatná az em-

bernek Laas kifakadását ama német olvasókönyvek ellen, melyek majd

a hóról és az aezéltollgyártásról, majd Mithridatesrl és a heringhalá-

szatról adnak oktatást (Derdeutsche Unterricht 339. 1.),— csakhogy meg
kell gondolnunk, hogy az ily encyclopádikus ismeretek felölelésének, ha

valahol, bizonyára a polgári iskolában, a mely els sorban nem huma-

nisztikus mveltséget akar adni, hanem a praktikus életre készít el,

van helye és jogosultsága. Helyeseljük azt is, hogy a szerz nem szorít-

kozott az olvasmányok amaz anyagára, melyet a külföldi német peda-

gógiai irodalom nyújt, hanem hogy új anyagot is ad hazai tárgyú vagy

hazai eredet olvasmányok képében. Az ethnologus érvényesül olvasó-

könyvében is, még pedig, úgy hiszem, az utóbbinak nem kárára. így
találunk a könyvben erdélyi szász népmeséket, czigány mesét, székely

mondát, a melyek mind alkalmasak arra, hogy a nemzeti költi hagyo-

mány körét, a melylyel a növendék a magyar nyelvi tanításban ismer-

kedik meg, kiszélesítsék és kiegészítsék. Megjegyzem itt, hogy a Balaton-

ról szóló mondának (III. k. 20. 1.), mely természetesen a • kecskekör-

mök » magyarázata akar lenni, elmaradt a befejezése s így az elbeszélésnek

épen tulajdonképeni alkalmazása. A hazai ethnographia körébe vág a

magyarországi németek bevándorlásáról szóló, hazafias szellemben írott

czikk is (III. k. 47.). A nagyobbárajól megválogatott olvasmányok között

találkozik itt-ott gyöngébb termék is ; ilyen a Der König und die beiden

Madchen czim mese III. k. 3. 1., mely minden költiség nélkül szköl-

ködik s melynek morálja körülbelül az, hogy a leány siessen férjhez

menni ahhoz, a ki épen akad. Meg kellett volna egyben-másban cson-

kítani (vagy még jobban : teljesen elhagyni) a Man lebt nur einmal in

der Wdt czím olvasmányt (III. k. 77. 1.) is, mely, a csábításról és

csábítókról szólva, helyes tendentiájával ép ellenkez hatást is idézhet

el ; részemrl legalább nagyon kétél fegyvernek tartom az ily helyeket:

«Ein unverdorbener Jüngling gerath in eine Gesellschaft, derén Herz

bereits vom Rosté des Lasters angegriflen ist. Ein unerlaubtes Vergnü-

gen ist der Gegenstand ihrer unlauteren Bedé ; sie beschliessen dasselbe

aufzusuchen ; der Jüngling stráubt sich, sein noch unbeflecktes Gewissen

warnt ihn vor der Gefahr, die seiner Unschulddroht. Da erhebt inmitten

der Gesellschaft ein Verführer seine Schlangenstimme ...» stb. (78. 1.).

Caetie omnia casta, — de nagyon lehetséges, hogy az ily élénk színezet

Philologiftl Közlöny. XV. 7. 50
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példálódzás egészen más irányt ád a tanuló képzeletének, mint a mint
az író szeme eltt tartott.

Míg az anyag kiszemelésérl általában csak elismeréssel szólha-

tunk, némileg több kifogást lehet emelni az anyag elrendezése ellen, akár

egy nagyobb egésznek tekintjük a munka három kötetét, akár maguk-

ban veszszük az egyes részeket. A három kötet mindegyike más-más

évfolyamnak van szánva s így az anyagnak az egyes részekbe való el*

osztásánál a fokozatos haladás elvét kellett szem eltt tartani, mert

p&dagogiai hiba nemesak az, ha alsóbb fokon meg nem felel nehéz

anyagot nyújtunk, hanem az is, ha magasabb fokon már túlhaladott

könny olvasmányt adunk. Egyszer életviszonyok és érzelmek leírása,

egyszer eladásmód jellemzi a kezd fok olvasmányát, magasabb fokon

az egyszerség helyébe a viszonyok nagyobb bonyolultsága, az érzelmek

ós indulatok szövevényesebb volta s egyúttal fejldésük rajza, az eladás-

mód nagyobb változatossága lép. A fokozatosság e követelményeit a

szerz nem mindig tartotta szem eltt. A II. kötetnek Die Már von den

fiinf Fingern ez. különben igen csinos olvasmánya pl. (12. 1.), a mint

azt már ez els mondatából is láthatni: «Der Pioki, der Licki, der

Tschicki und der kleine Mioki giengen einmal ins Féld und liessen ihren

Brúder Tschooki zuHauset,— legalább is az els kötet legelejére való ;

ugyanoda tennk a Von der Fiiege, die in die Sehule gieng ez. mesét (II,

14.) is ; míg másrészt e kötet több elmélked darabja (pl. a Die Zeit oz.

Jean Paulból vett szemelvény, mely nem sokkal késbb következik az

említett gyermekmesék után, II. 29. 1.) a harmadik kötetre maradhatott

volna. A Herakles-mondákat a III. kötetben találjuk (22. s. k. L), itt

úgy hiszem, kés már közlésük ; 13— 14 éves fiúk, a mint tapasztaltam,

már tárgyi tekintetben sem igen találnak bennük élvezetet, a Niebuhr

eladása módja meg épen túlságos naiv és gyermekes e fokon. — Minden

egyes kötet elején a Grimm-féle Kinder- und Hatismdrchen közül talá-

lunk egy párat ; Rotkdppchen pl. az I. kötetre jutott, Dornrschen ós Die

Bremer Stadtmusikanten a H-ra, Frau HoUe és Schneewittchen alll-ra ;

fokozatosságra való tekintetet ebben a besorozásban sem találok.

Magukon az egyes köteteken belül sem elég világosak a csoporto-

sítás elvei. Az I. kötetrl kiemeltem ezt már régebbi bírálatomban,

ugyanezt kell mondanom a II. és ILL-ról is. Ezekben találhatni ugyan

néha bizonyos (lehet, hogy véletlen) tárgyi összefüggést az egymás szom-

szédságában lev olvasmányok között, fkép a II. kötetben (az 58. olvas-

mány : Der Birnbaum ; 59. Waldlwt ; 60. Der Eichbaum als Kanig

;

61. Vom Báwntein, das andere Blatter hat gewoüt ; 62. Die Wunder des

Blattén), itt-ott a Ill-ban is, ha pl. a Herakles-mondák (22—36. 1.) után

Arany 7'oldt-ja tartalmának vázlatát (36. 1.) s néhány lappal késbb —
igaz, hogy Konstantinápoly leírása által félbeszakítva — egy harmadik
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nemzeti hsnek, Teli Vilmosnak mondáját találjuk (42. 1.) ; lehet hogy

ugyancsak némi bens összefüggés forog fenn, ha ugyané kötetben az

Einwemderung der Deutschen in Ungarn ez. már elbb emiitett történeti

*€zikkre a Vaterlandsliebe ez. elmélkedés következik, de egészben még

sincs átlátszóan disponálva az olvasmányok anyaga ; pedig, nem is te-

kintve, hogy a határozott elvek szerint való dispositió minden irodalmi

mnek kelléke, itt praktikus szempontok, a tanulónak s a tanárnak ér-

deke is javallják az anyagnak akár tárgyak, akár mfajok és stilusfor-

mák szerint való helyes csoportosítását. Hogy ez itt nincs meg kell-

képen, arra nézve elég a III. kötet elején, a népmesék és mondák után

álló olvasmányok sorát tárgyuk szerint átfutnunk. Ezek a következk

:

Osoma Sándor (székely monda), — Herakles, — Toldi, — a trójai há-

ború, — Konstantinápoly fekvése, — Teli, — egy Lessing-féle mese

{Der Besitzer des Bogens), — Washington és Franklin,— egy történeti

adoma Nagy Lajos korából,— a magyarországi németek bevándorlása,

—

a hazaszeretet, — Jean Paul : Neujakrsnaeht eines Unglücldichm, —

-

Goethe Wertherjébl : Natúr u. Gemütk, — a fecske, — az ember és a

madarak — az állatok iránti kötelességeink — a gabona — egy nap-

számos meggazdagodásáról szóló elbeszélés, — a moly, — a téa, — az

sz, stb. Monda és történet, leíró, elbeszél és elmélked darabok meg-

lehets tarkán váltakoznak egymással. Jobban szem eltt van tartva a

fokozatos haladás elve a költi szemelvények egymásutánjában ; itt köz-

mondások és találós mesék után, dalok, majd nehezebb költemények

következnek Schiller-féle balladákig és a Glocke-ig, mely az olvasmányo-

kat befejezi.

A szemelvények szövegét s nyelvezetét illetleg természetesen tisz-

teletben kell tartanunk eredeti alakjukat, fképen költi daraboknál, a

hol csekély szövegbeli változtatás is megmásíthatja az író gondolatát,

a költemény hangját. E tekintetben nincs is mit szemére vetnünk szer-

znknek, kivéve hogy, kelleténél többet téve, Heine ismeretes versének :

Du bist wie eine Blume . . ., mely a költ mveiben czím nélkül áll a

Lyrisches Intermezzo dalai között, ily czímet adott : Mutter und Tochter ;

4t költeménynek ily felfogása természetesen nagyon távol áll a költ fel-

fogásától. Elvégre is, nincs épen oly éget szükség rá, hogy e költemény

t

már a polgári iskola III. osztályának fiú- és leány növendékeivel közöl-

jük. Sokkal inkább megengedhet, st gyakran szükséges is a változtatás

a prózai irodalom termékeinél, a nyelvezetük szempontjából. Bizonyosan

jogos az a kívánalom, hogy az iskola német olvasmányának kifogástalan

irodalmi németséggel kell szerkesztve lennie, kerülve minden dialektikus

sajátságot vagy ritkább szerkezetet (La gymn. utasításokat 84. I.).

E szempontból tanácsos lett volna olvasó könyvünkben másokkal helyet-

tesíteni az efféle kifejezéseket : ich hábe den Jammer naeh Haus gekriegt

50*
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(elfogott a honvágy III. 2. 1.), hochfahrig (3. 1. inkább : hoffdrtigv.hoch-

fahrend) ; sein Vater eackte ihm wohl ein (megtöltötte a tarisznyáját^

10. 1,), Zagd (14. 1.), der Ort, da (wo) sie die Glocke hinauswarfen (17.

1.), der Krébs kroch hvnter sich (18. 1.) stb. ; a Niebuhr-fóle argonauta- ós

Herakles-mondák sincsenek minden, az irodalmi nyelvtói eltér saját-

ságaiktól megtisztogatva.

Az olvasmányokhoz való jegyzeteket a szövegtl külön az olvasó-

könyv végén adja a szerz. A tanuló e jegyzetekben a szemelvényekben

elforduló kevésbbé ismeretes szók és kifejezések értelmezését találja ;.

maguk ez értelmezések egy-két kivétellel (a III. k. 16. 1. elforduló Ab-

schiedstrunk pl. nem lehet «búcsú lakoma*, hanem a mint az egész szö-

vegbl kitnik, csak szószerint t búcsúital ») helyesek és szabatosak.

Tárgyi magyarázatot nem ád a szerz, pedig néha kívánatos lett volna,

pl. a Csorna Sándorról szóló olvasmányhoz, az argonautákról és a Herak-

lesrl szóló mondák sok helyéhez, a történeti czikkekhez és több költe-

ményhez.

Az olvasókönyv egyes kötetei végén a szerz a német nyelvtan

vázlatát adja ; az I. kötet tartalmazza az alaktant, a II. a mondattant,

mindkettt magyar nyelven ; a nyelvtannak mind e két részét újra meg-

találjuk a ül. kötetben, de német nyelven. A szerz e nagyon rövidre

szabott vázlatában az úgyn. rendszeres nyelvtanok menetét követi.

A nyelvtani tények ismertetése általában helyes ; kifogást csak egyes

pontokra nézve emelhetünk. A rövid hangtani bevezetés (III. k. 161. 1.)

czíme Buchstaben und Laute ugyan, de magában az alatta lev fejtege-

tésben hang és bet nincsenek kellen megkülönböztetve, úgy hogy egy

szabályban pl. azt találjuk, hogy a magánhangzók nyújtását a magán-

hangzó megkettzésével jelölik (aa, ee, oo), — megkettzve itt csak a

bet van, a hang jele, de nem a magánhangzó. A német helyesírásnak

a német szöveg nyelvtanban is csak 6 sor van szentelve (161. 1.), ép-

úgy mint annak idején az I. kötet megfelel szakaszában. A declinatiót

a pluraliskópzós szempontjából öt osztályra osztja ; az L oszt.-nál azt

olvassuk : Friede, Fimke etc. werden so gelogen, wie die vollen Formen :

Frieden, Funken* , a cvolle Formen » kifejezést csak úgy lehet érteni,,

hogy ezekbl keletkeztek az elbbiek, pedig a dolog megfordítva áll. —
Ha a Mutter, Hand stb. femininumok, melyek a sing.-ban változatlanok,

ers ragozásúak, akkor a Frau, Burg-íéléket (V. oszt.) nem a gyönge,

hanem a vegyes declinatióba kellett volna sorolni, mert a sing. és plur.

viszonyára nézve Mutter: Frau = Vater: Schmerz, ez utóbbi pedig

« vegyest ragozású. — Az igetövek ily alakjairól: back, befehl stb. (III..

180. 1.), lásd e Közi. XIII. 147. — A mondattanban nagyon czélszert-

len az alanyt « S&tzgegemtand » -nak nevezni, ha a részes tárgy «bethei-

ligter Oegemtand* (az accusativusi tárgy «Ergánzungt).
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A 6 lapra terjed mondattan különben csak a legszükségesebb

-tudnivalókra szorítkozik, ezeket azonban helyesen tárgyalja. Magyar

"tanulóknak szánt könyvben ezélszerfi lett volna a mondatrészek ée mon-

datfajok meghatározásain kívül a syntaxisnak némely egyéb pontjait is

tárgyalni, melyeknek több a praktikus értékük, pl. az idk és módok
használatát (conjunotivus t) a német szórend törvényeit sib.— A nyelv-

tan utolsó mondata a periódus definitiója : cein mehrfach zusammen-

gesetzter Satz von künsüicher Anordnung* (ÜL 194.), helyesen von

kwnstvoller v. künsüerischer Anordnung.

A könyvhelyesírása a II. és III. kötetben következetesen az osztrák

;

eltérések valószínleg sajtóhiba számba mennek (pL schrieen III. 6.,

Tieger 30., baar 190. 1.). — Itt megjegyzem, hogy a görög tulajdonnevek

elforduló alakjaiban sok a következetlenség ; a Herakles, Erymanthos,

Bakchos, Jolaos, Pholos, Mins, Ithonos, Kerkeros alakok mellett talál-

juk a latinosított Linus, Chiron, Delphi, Augias neveket, st ily < közép-

alakot* is : Antaos, mind a Herakles-mondákban, a minthogy ugyanitt

elfordulnak Zeus, Athéné és Boseidon mellett Mercurius és Minerva is.

Leszámítva a felsorolt, általában nem túlságos jelentség hibá-

kat, a gonddal és szakértelemmel készült Olvasókönyv és nyelvtannak

e második és harmadik része is kétségkívül jó alapot nyújtó, hasznos

kézikönyvül fog szolgálni a polgári iskolák német nyelvi tanításában.

Dr. Pitz Gedeon.

Aristoteles poétikája. Görögbl fordította, bevezetéssel és magyarázó

jegyzetekkel ellátta dr. Geréb József. Budapest, Olcsó könyvtar, 1891. 108 L

Aristoteles poétikájának els fordítása nálunk 1846-ban jelent

meg Hunfalvy Páltól. •De ha ezt valaki — mondja igen helyesen ez új

fordítás szerzje — összevetné egy újabb görög kiadással : látná azt az

óriási fáradságot, melyet a philologiai tudomány az eredeti szöveg

helyreállítására és helyes értelmezésére fordított. Egész nagy irodalommá

szaporodott továbbá az a sok könyv, mely az utolsó évtizedekben Ari-

stoteles poétikájának kiegészítésével és magyarázásával foglalkozik. Egy

új fordításnak kötelessége tehát feltüntetni azokat az eredményeket,

melyeket a tudományos búvárlatok eddigelé napvilágra hoztak.* Ez az

egyik ok, melyért Geréb úr munkáját szinte örömmel üdvözölhetjük

;

-ezenkívül azonban nem szabad felednünk, hogy a mfordítás mestersége

nálunk az utóbbi években mennyire haladt s így több mint negyven

éves fordítással, bármily derék munka is volt az a maga idejében, nem
érhetjük be. Végre, ha meggondoljuk, hogy Aristoteles e kis remekére

lépten-nyomon szükségünk van mindnyájunknak, a kik irodalommal és

ssthetikával foglalkozunk, csak köszönettel adózhatunk az Olcsó könyv-

tár nagyérdem szerkesztjének, hogy a poétikát népszer kiadásban

•oly könnyen hozzáférhetvé tette.
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Geréb úr ügyes bevezetésben mondja el a poétikához szükséges

tudnivalókat, úgy hogy a laikus is kell elkészülettel foghat a munka-

olvasásához. Á bevezetés négy fejezetre oszlik : az elsben adja egész

röviden Aristoteles életét, a másodikban összehasonlítja Platónak és

nagy tanítványának a költészetre vonatkozó nézeteit, majd áttérve ma-
gára a Költészettanra, néhány szóban megemlékszik a hagyomány rossz:

állapotáról s végre a következ eredményre jut : •Felfogásunk szerint

tehát a jelen munka se nem kivonat, se nem vázlat, hanem rendszeres

terv szerint alkotott m, melynek második könyve (a komédiáról és a.

katharsisról szóló rész) teljesen elveszett, els könyvében pedig több-

hézag és szövegromlás fordul el», a mely véleményhez magunk is szíve-

sen csatlakozunk. A harmadik fejezet egyszer ós világos módon a kathar-

sis kérdését tárgyalja s a fbb magyarázatokat is elsorolja, köztük mini
legvalószínbbet, a Bernaysét emelve ki; a negyedik Aristotelesnek a*

tragédiára és az eposzra vonatkozó egyéb nézeteivel s a poétika általános-

jelentségével foglalkozik.

Magában a fordításban minden fejezetnek külön tartalomjelz

czíme van, a mi az áttekintést nagyon megkönnyíti. Alapúi Vahlen re-

mek kiadása (Ari&toteUs de arte poetica Uber, tertiis curis recognovit efc

adnotatione eritica auxit, Lipsiae, 1885) szolgált s így a szöveg megbíz-

hatóságához kétség nem fér. A fordítást az eredetivel pontosan egybe-

vetettem s meggyzdtem arról, hogy Geréb úr igazán lelkiismeretes,

philologikus munkát végzett: htlenséget vagy félreértést sehol sem
fedeztem fel, kirívó magyartalansággal sem találkoztam. Hogy a fordítás

mindamellett se nem könny, se nem élvezetes olvasmány, azt mindenki

természetesnek fogja találni, a ki Aristoteles rendkívül tömör, száraz

és dísztelen eladását ismeri.

A magyarázó jegyzetekrl maga a fordító így nyilatkozik : iE jegy-

zetek álláspontja nem aesthetikai, hanem philologiai. Nem akarnak

Aristotelessel vitatkozni ; nem azt akarják kimutatni, mennyiben érvé-

nyesek ma is az általa felállított szabályok. Mint minden ember, úgy &
is saját korának gyermeke ; s bár lángesze csodálatos módon tudta a m-
fajokban a lényeges jegyeket a lényegtelenektl megkülönböztetni, fej-

tegetései mégis a sajátos görög szempont szkebb határai közt mozog-

nak. A jegyzetek czélja tehát a sajátos görög felfogás mibenlétét, a

tételek valódi értelmét megvilágítani.* Ezt a ozélt el is érte, mert jegy-

zetei szabatos rövidséggel megadják a nem philologus olvasónak a leg-

szükségesebb felvilágosításokat ; mélyebb és alaposabb magyarázatokra

s controvers kérdések feszegetésére természetesen nemterjeszkedhetettki.

A correctura, úgy látszik, nem volt eléggé pontos, mert több sajtó-

és tollhiba maradt a szövegben ; én a következket jegyeztem ki : Eleog-

hon e h. Kleophon (26. 1.) ; 8vj[io<; e h. Síjjtoc; (27) ; elbeszclós e h. el-
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beszélés (33) ; Horakleist e h. Herakleist (89); Tbeodekles eh. Theodek-

tes (55) ; tagja e h. tudja (56) ; Phthyotidák e h. Phthiotidák és Prame- .

tbeus e h. Prometheus (59) ; o&pfjac e h. o&pfjac (78) ; Sosist atos e h.

8osistrato8 (82) ; trochffiikus e h. trochaikus (89. és 90) ; Phorkiákd e h.

Phorkidák (98); anthropomorphystikus e h. anthropomorphistikus (102).

Db. Némxthy Géza.

Görög Anthologiabeli epigrammák. Ford., bevezetéssel és jegyze-

tekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil, Budapest, Franklin-társulat. 1891.

Bizonyára nagy örömére szolgálhat a philologiának és szép iro-

dalommal foglalatos vagy általán azzal rokonszenvez köröknek, hogy

akadémiánk class. philol. bizottságának fáradozásai immár 7-ik kötetét

termelék azon sorozatnak, mely hivatva leend az ókori remekírók vég-

leges, szakavatott fordításait nyújtani. A közremködk között nemcsak

leghivatottabbnak, de legszerencsésebbnek is tagadhatatlanul Thewrew-

köt nevezhetjük.

Neki jutott osztályrészül a hellén géniusz örökillatú virágai közül

a legbájosabbakat hozzánk átplántálhatni ! St mi több, épen azokat,

melyek e század els harmadában nemzeti irodalmunk elharczosaira

oly nemesítleg hatottak.

Miután Anakreonjában zálogát nyertük annak, hogy egyazon

szerz képes egy hellén költt — úgy fordítás, mint kommentálás és

tárgyi kutatás dolgában — mesteri tökélylyel tolmácsolni, ezúttal is

szintolyan jeles termékre várakoztak az érdekldök.

Történt ez annyival is inkább, a mennyivel fontosabb az Antho-

logia Anakreonnál. Ez utóbbi^vógre is csak egy — a Charisok és Musák

szövetkezett bájaival megáldott — egyéniség: amaz pedig a hellén

géniusz mindenfelé világló napjának csaknem egg évezredre terjed

ragyogása.

Az anthologia annyi nagy és szent nevet fzött csokorba, mint

amennyi remek «á8éoftorov»-t örök névtelenség homályában lappangó

szerzktl. Semmiféle múzeumban és glyptothekában nem nyilvánul a

hellének nemzeti közérzülete és eszmeköre ily imponáló terjedelemben ! Az

anthologia karolja fel a hellén szellemet fejldésének csaknem összes stá-

diumaiban ! Azon szellemet, melynek letnte Ghilde Haroldban 2000

év után ily szavakat fakaszt

:

tCold is the heart, fair Greece I that looks on thee,

Nor feels as lovers o'er the dúst they loved

;

Dull is the eye that will not weep to see

Thy wals defaced, thy mouldering shrines removed.1

Thewrewk mve megjelentével mind eme fenn jelzett várakozá-

sainkat a nála megszokott módon ki is elégítette. A Konstantinos Ke-
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phalas-féle törzsanthologiából szemenszedett 427 darab túlnyomó nagy

részben mint fordítás els rend irodalmi termékül tekintend. Van,

hol a magyar költi nyelv ékes, választékos zengzetessége csaknem egy

Vörösmarty kobzára vall ; e helyek tanúskodnak, hogy Thewrewk úgy
a nép nyelvét (különösen a •Vadrózsák • gyöngypéldáit) szorgosan átku-

tatta, mint a hogy teljesen hatalmába ejté régibb és újított irodalmi

nyelvünket. Csak némely epigrammánál látunk bizonyos modorosságot,

bizonyos megszokottság szülte routinet, mely helylyel-kzzel nem alkal-

mazkodik eléggé az eredeti színezetéhez.

Az utóbbiakat részletesen bonozolgatni kötelességem ; a túlnyomó

számú sikerülteket jobbadán érintetlenül hagyom, hiszen philologiánk

költi lelkület vezérétl az ilyeneket a priori föltételezzük.

A bevezetésben mindennem bibliographiai adat (gyjtk, code-

xek, kiadások, külföldi és hazai fordítók) tömör összeségben megtalál-

ható, Thewrewk lelkiismeretes utánjárása e tekintetben a német pedan-

teriával határos. Mindezekben a szakemberek követelményeit látszik

szem eltt tartani ; de sokszor összezavarja a szempontokat ós helylyel-

közzel laikusokhoz fordulva fejtegeti, teszem, hogy mi is az az epi-

gramm. De viszont ezt oly röviden, csak odavetve teszi, hogy kár volt

érte a más osztovátán sztt fonalat megszakítani.

Épen nem kívánatos, hogy Lessing-fajta értekezésekbe merül-

jön az In-, Auf-, Über-, és Sinnsohrift, meg Sinngedicht azonosságá-

ról, mindamellett szánhatott volna e kérdésre is vagy egy oldalt. Les-

sing, Goldsmith, nálunk meg Bajza régesrégen írtak, a mi közönségünk

pedig (elvbl) csak olyasmit olvas, ami, hogy népiesen szóljak, tnyo-

matott ebben az esztendben •, szalonnyelven meg ívient de paraítre*.

A Jegyzetekben túlontúl sok az utalás Paulyra, Ersch és Gru-

berre. E helyett jobban örvendünk vala, ha a finom helyi vonatkozáso-

kat, mythologiai és régiségtani — sokszor elburkolt czélzásokat, követ-

kezetesen meg is magyarázza.

A jegyzetek különben bvelkednek igen értékes részletekben:

mindazon adatokat értem, amelyekbl kitnik, hogy az Anthologia

immár hány ós mily nagy és mily kicsiny magyar írót foglalkoztatott.

Hogy úgy szólva vesszparipája volt a Kölcsey-Kazinczy-Vitkovics-Sze-

mere korszaknak, az gazdagon, vonzóan van illusztrálva.

Ezért valóban köszönettel tartozunk Thewrewknek, különösen

pedig azon elragadófejezetért, melyet a Jegyzetekben a 300 spártai

vértanú sírversének szentel. Ez egy unikum, méltó megemlékezés a hal-

hálátlan Simonidesrl

!

A következkben nagyobbrészt oly epigrammák összehasonlítá-

sára szorítkozom, melyek nem fejezik ki minden tekintetben az erede-

tinek összes finomságait. Beméljük, ha netalán Thewrewk — amire
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bizonyára az egyedül hivatott — Homeros végleges, hexameteres átül-

tetésere vállalkoznék : ebben ujolag azon philologiai ixpífte '.a-val, azon

költi ihlettel és tükörtiszta nyelvezettel fog meglepni, amilyennek

fényes bizonyságát az 1885-ben megjelent Anakreonjában láttuk.

A manapság uralkodót görögellenes • áramlat* közepette az

munkássága nagyban van hivatva meggyzni közönségünket Goethe

szavairól:

•Gewöhnen

Möcht' ich wohl nach und nach den Sinn

Mich zu vergnügen

;

Alléin sobald ich mtindig bÍD,

Es sind's die Griechenl*

Erotika.

15. Iloö icXáotai ; icoö 8' eiai XiftoSóoi, = «Hol van a képfaragó?

szobrász?* Az egyesszám itt határozottan hibás fordítási szabadság.

• Képfaragó* és • szobrász* különben azonos fogalmak, míg az eredetiben

Xifro£óot alatt kfaragót, tehát a templom (vtjóc;) építését eszközl mes-

terembert kell érteni.

20. tsc KórcptSos ^aXá(JL0D^» sokkal gyengédebb, mint tkyprisi

ágyba való*. Ezt ki lehetett volna kerülni, hiszen a 29. epigr. leplezetlen

«
fASo tó p t v e l v éotí»-féle kifejezést a nagyon keveset mondó cÉdes

az élvezet* -tel látjuk megmagyarítva, •rcixpótepov fíverai éXXs(Jó-

poo» = *több s keserbb az íze*, érthetetlen pleonasmus!

36. — melyknek (!) a czombja delibb.

•Sonrjoav Tüjtvaí, véxrapi Xe tpójisva i» =«álltak meztelen

ée kecsesen*. Az eredeti (&; #eaí) tüstént eszünkbe juttatja a három

istenn versengését a királyi pásztorifjú elótt; a • kecsesen* semmi

mennyei bájra nem emlékeztet ; — • tac tpets á&avátac eü(K> ooveote-

<pávoov=«Én mind a hármat megkoszorúztam azért.* Az • azért* fölös-

leges ; hogy a «halhatatlan* jelz fordítatlan maradt, megboosájtható,

lévén ez egy felette konok szó, mely semmikép sem hajtja nyakát a

hexameter járma alá,

50. tEzt, de Kypris lángját nem bírom állni sehogy*. cEypris*

legfölebb Kazinczy prosódiája szerint tekinthet w^-nak.

72. Kitn példa a korabeli sivár kétségbeesésre, mely a jelen

élvezettl elkábultan a halál utáni megsemmisülés rémgondolatát elz-

hetni reményli. Felséges tzzel, eleven közvetlenséggel van fordítva ! Egy

sülyedt, szerencsétlen emberölt szózata ez, melynek tátongó lelki

sebeire csupán a keresztyénség teremtett balzsamot. cQuid sit futurum

cras, füge querere* e század jelszava volt. (V. ö. Renan : Les Apótrés

XVII.)
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79. tT$ iníjXcp (3áXXo» ob»; a laikus olvasó kedveért itt egy

felvilágosító jegyzet elférne. V. ö. Theokritos II. 120, III, 10, V. 88,

s az olaszoknál a naranosdobálás farsangi tréfáját. •My)Xov» különben

inkább : birsalma, melyet jegyeseknél is szokás volt kettéharapni.

81. Az eredeti a virágárus leányt megszólítja, míg a fordítás «in

tertia persona* sokat veszít úgy közvetlenség, mint érthetségben.

90. Az elmés szójátékot hasztalan keressük a fordításban : i&c
BpO|uq> 07rév8o)v váfcjia tó toö Bpo(i£oo» = «Mint ahogy áldo-

zatul jár Bromiosnak a 6or». Talán így lett volna jobban fordítható:

•Mint Bromiosnak jár a Bromios nedjét.

94. Ez valóságos gyöngye a szellemes, költi bókoknak, de a for-

dítás elé — ép a fentebb panaszolt tá#ávarost lévén pointeje, óriási

nehézségeket gördít. Ezekkel megbirkóznia nagyjában sikerült is Thew-

rewknek. Csupán az utolsó két sor symmetridja hiányos

:

eö8at|ia)v6 (ftéiw&v oe • zptoóX pioc Sortc áxoóef

•j) (t t & soc 8' ó cptX&v • á ( á v a toc 8' ó fa|röv.

• Boldog lény, a ki lát ; a ki hall, háromszoros üdv ;

Félisten, ki ápol, isten az ám, a ki fctr.t

Ez által pedig az eredetiben lev gyönyör klimax gyengül. •Am» csu-

pán sortöltelék gyanánt szerepel ; tptXcv itt nem = csókoló, hanem

inkább: diskrét szerelmes; fa\L<úv pedig: a boldog vlegény vagy

férj, nem pedig <a ki bir».

103. Tele van spond®ussal, nehézkes.

113. tTíc, rcóftev sic ávSpwv; rcófti tot ircóXtct. Nem ártott volna-

a jegyzetek közt fölemlíteni, hogy ez közhely Homerosból, a mint a mi
szójárasunkban, teszem : « megfogyva bár, de törve nem> ; «a szerelem

sötét veremt ; t£l magyar, áll Bnda még» stb. Továbbá kifogásolható

az, hogy a Sosikrateshez intézett vocativus kimaradván, kevésbbé köz-

vetlen, mint az eredeti. — cMi a neved », «mi» magánhangzó eltt nem
vehet hosszúnak.

147. Örömmel konstatálhatom, hogy itt a fordítás egy fölséges

remekével van dolgunk. Kár, hogy lehetetlenséggel határos a ficXé£ü>t

hatszoros bájos anaphoráját magyarul is visszaadni. Egyáltalán úgy
tetszik, hogy Thewrewknek Meleagros a legszíveszeríntibb epigramma-

tistája, nála melegszik fel leginkább.

Ugyanoly remekül fordította a 155-et is

:

• ^o/Yjv nj<; <|>t>)cfj<; SrcXaoev a6t6<; *Epa><t =
«Lelkem leikéül véste tulajdon Erst.

Hasonlólag sok bensséggel van fordítva a 212., 213. és 237. számú is.

Anathematika.

1 . Platón örökszépség epigrammájában

:
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• áicei t o t Y) (tév 6pácröai

oox ádéXo) • o Ty) 8* ^v napos ou 8úva|i.at.«

to tY) Laisnak jeleidegi fonnyadt külsejé'e, o 7 Y) pedig azeltti mennyei-

szépségére vonatkozván, helytelen

:

•nem óhajtom ezentúl

Látni, hogy én mi (!) vagyok, s nem lehet, a mi valékt.

Ez annál is helytelenebb, mert az fává\h)|ia» tárgya: egy tükör

!

137. «Naukrates Aischylides(\)*. A görög patronymikon teljesen

érthetetlen a magyarban, holott az eredetiben is csak tAioxóXoo

o£<j> Naoxpátet* áll.

138. Ezen anathematikon nem nevezi meg az apostrophált isten-

séget. A fordításban: • áldja megérte az C7r/» túlságosan keresztyén

kifejezés, mely az olvasót monotheistihis fogalomkörébe vezeti vissza.

351. •(*£ <pY]7tvov oCovp = engem, a bükkfaágat; tehát a fölszen-

telt lándzsanyél beszél. Az ily költi megelevenüés lényeges sajátossága

a hellén mvészetnek s a fordítás unos-untalan tertia personája (neme

bükköt*) hiba. •Eme bükk* nem is fejez ki lándzsanyélt, nem juttatja

Homer |ieXtY)-jét s az e&jteXiijc-t eszünkbe. A pointeje pedig : «kell»

(eredetiben •8é)(0|iat») nem az istenség nyájas, rokonszenvsugallta

leereszkedését, hanem inkább a lándzsára való rászorultságát fejezi ki-

Ha pedig a 137. szám alatt helyén való volt 'Ap7opóto£o<-t, mint

Apollón melléknevét megmagyarázni, még inkább kellett volna ezt

tenni e helyütt a fXeovT<rfl(a>vei, « ooóxtove* jelzkkel. Ezek Heraklesre,

a nemeai oroszlán s az erymanthosi vadkanon gyztesre vonatkoz-

nak, míglen a fKpYJ<t ópenséggel elárulja elttünk, hogy mért is

fogadja Hercules az ávdWb)[ia-t különös kegyébe. A krétabeliek ugyanis—
mint általán a dór faj — Herakles-kultuszát a többi hellén törzsek közt

xat' éÉo/Yjv faték.

352. Igen helyesen emlékezik meg Thewrewk ezen epigramma

miitörténelmi fontosságáról. Érdekes volta most, hogy a Graff-féle

álcza-arczkép gyjteménynyel alkalmunk volt megismerkedni, nagyban

növekedett. Kár, hogy a fordítás pointeje teljesen érthetetlen :

•Az legalább, a ki ezt a leányt festette, ha néki

Szót is adott volna, voln' Agatharchis ez itt. •

Erinna eredetije az a gondolat, hogy a festett kép, ha a mvész
még ráadásul hanggal is elláthatná, teljesen életet öltve magára, az igazi,

eV) Agatharchissá válnék : %ifi x
3

'Aftx&xpxU 3Xa». A fordítás pedig

csaknem úgy hangzik, mintha a fest válnék — a mondott esetben—
Agatharchissá.
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EpitymUa.

3. Méltán megilleti az els hely; baj, hogy a uapVjv xscpaX^vt

synecdoche voUdt a fordító mellzte. (V. ö. (ttapá, xaxVj, <ptXYi'xe<paXTÍ)»,

vagy «tóv tcov feov éjfjj xe<paX-jj» II. XVm. 82. stb.) Hogy e helyütt

a fej — mint a test legnemesebb része — csupán syneodooheként ért-

het, kitnik a rá következ appositiókból is : f&vSp&v xoo|irjtopa,

dstov "OpLirjpov • . Bizonyára véletlenségnek tudható be, hogy a 2. sor,

mely az eredetiben hexameter, pentameterrel van visszaadva.

15. tOSvofia (tev £a7Hpü>»= Sapphö rafófct ; ugyanitt : «&v5pa>v

íiooov 6 Matov£8a§» = «Mennyire férfiakét multa fölül a Hornért.

Epideiktika= Demonstrativa ; Thewrewk fordítása szerint : t Ötle-

tek*, a mi különben igen sikerült, elfogadható ötlet volt tle.

49. «oü8áV é|i.oí y£ ójitv 7ratCfcts toi>c (let* éu,é.» = «Semmi kö-

zöm többé (kihez?) mással enyelegjetek tm.»

Az timi sortöltelék; •rca£Cete» = habete ludibrio, tartsátok bo-

londdá; a «más8al» pedig kevesebb, mint az eredetiben ftotk [tet' ^»,
mivel ez utóbbi olyanokra vonatkozik, a kik még csak ezután fognak a

maguk kárán okulhatni. Hugó Grotius szabatosabb tolmács :

«Iam reperi portum : Spes et Fortuna valete ;

Ludite, vobiscum nil miki, nune alios.»

95. Emlékvers egy csibéstül együtt megfagyott kotlós tyúkra.

A mi hangulatkeltést illet, mestenleg van visszaadva ; kár, hogy a bájos,

felette szemléletes jelzknek híjával. Pedig ezek nélkül a hellén költi

nyelvezet plasticitása kárba vész ! •tt&ác öpvt<;» = «& tyúkot • ; teo-

voíac ircépo^ac* =«szárnyaalá» ; toöpávtov xpóoc»= •megölte a fagyi

stb. Bajosan leljük meg a fordításban az «ávtfaaXocv6<péa>v»-t, mely oly

meghatóan festi,a mint az anyai ösztöntl sarkalt kotlós daczol a vad

zimankóval.

üpóxvTf] és MtjSsux, mint gyermekgyilkos anyák megkívánnák a

magyarázó jegyzetet.

Grotiusnak persze sokkal könnyebb volt latinra hségesen átül-

tetni a szebbnél szebb jelzket

:

• Occulerat placidis subolem gallina sub alis,

Non metuens gelidae vellera densa nivis;

Hibernumqiie Jovetn durans immota manebat,

Donec ab immiti frigore victa perit

.

Fáma, fer ad manes matris pia facta volucris,

Ut sit cum Procne Colchida quod pudeat».

(Ed. Dübner IX. 95.)
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Samud Johnson mfordításai a Görög Anthologiából.

Talán nem lesz érdektelen a szakértk eltt, hogy a jelen alkal-

mat megragadva, Sámuel Johnsont, mint az anthologia legszakavatot-

tabb latin fordítóját bemutatom.

Hírneves litteratora Nagy Brittaniának, Sámuel Johnson (1709

—

1784) sokoldalú munkássága közepett, amelyek a német Lessingéhez ós-

talán a mi Kölcseynkéhez hasonlólag úgy a productio, mint az elmé-

let különböz terén ágazának el, a latin verselésben az üdülés és szel-

lemi élvezet egy nemét kereste és — találta. Boswell beszéli (Life of

Dr. Sámuel Johnson by James Boswell), hogy már egyetemi hall-

gató korában Oxfordban feltünéstákeltett latin metrikai dolgozataival.

F-f olvasmányát Horaer és Euripides váltakozva az anthologiával.

képezé.

Valóban az •English Dictionaryi, a «Bambién és «Idlen világ

hír szerzje egész aggkoráig csüggedetlen rajongással foglalkozott a
classicismuseal. Számos eredeti latin költeményei jobbadán ódafélék

(Ode de Skia insula, sapphói strófákban), alkami versek (rvwth oeaoróv-

post Lexieon Anglicanum emendatum et auctum), és végre epigram-

mák is (pl. Jejunium et cibus).

Mindezeknél fontosabbak classikus tökélylyel dicseked mfor-
ditásai, fleg a Görög Anthologiából. Számra nézve csak mintegy 100-at

ültetett át, az epigrammák különféle nemeibl, de páratlan izlésseL

Verselésének könnyed, gördülékeny elegantiája egy Ovidius és Proper-

tius méltó epigonjául tüntetik fel.

Hogy Hugó Orotius hozzá képest mily száraz és nehézkes, arról

kiki meggyzödhetik, pl. a merev pessimismus és vak optimismus hírne-

ves két epigrammájának synoptikus összehasonlításából

:

1.

Metrica versio Hugonis Grotii (Anth. Pal. IX. 359.)

«Quod vitae sectemur iter ? fora plena molestis

Litibus : insedit morbida cura domos.

Bre labor multus, multusque in fluctibus horror,

Qui peregre vivunt, his et habere metus,

Et nec habere dolor : tum ducta eoniuge semper

Anxins, in vita coelibe solus eris.

Qui páter est satagit: vivit non suaviter orbus,

Aetas est iuvenum stulta, vieta senum.

Nil igitur satius quam nunquam cernere lucem,

Vei modo conspecta luce, repente mori.i

Versio metrica Samuelis Johnsonii (Ed. Brod. Pag. 26.)

«EHge iter vitae ut possis, rixisque dolique

Peratrepit omne fórum, cura molesta domi est.
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Bura labor lassat; maré mille pericula terrent,

Verte solum, fient causa támoris opes.

Paupertas misera est: multse oum coniuge lites

Tecta inennt; cselebs omnia solus agis.

Proles aucta gravat, rapta orbat, caeca iuventae est

Virtus, canities cauta vigore caret.

Ergo optent homines aut nunquam in laminis oras

Venisse, aut visa luce repente mori.»

2.

Vertio metrica Hugonis Grotii (Anth. Pal. IX. 360.)

•Quamvis somé tibi vitám : fora fulgida doctis

Actibus: at requies est sua cuique domus.

Lucra mari capies, naturae munera ruri.

Qui peregri vivunt, his et habere decus,

Et nec habere lubet: tum ducta coniuge res est

Et genus; in vita coelibe solus eris.

Patribus est, quod áment: curis oaret orbus et setas

Tam valida est iuvenum quam veneranda senum.

Non est our igitur natum non esse morive

Exoptes: plena est undique vita bonis.t

Versio metrica Samuelis Johmonii (Ed. Brod. Pag. 26)

• Elige iter vitae ut mavis, prudentia lausque

Permeat omne fórum, vita quieta domi est.

Rus ornat natura: levat maris aspera Lucrum,

Verte solum, donet plena orumena decus;

Pauperies latitat, cum coniuge gaudia multa

Tecta ineunt, cselebs inpediere minus;

Mulcet amor prolié, sopor est sine prole profundus

;

Prsecellit invenis vi, pietate senex.

Nemo optet nunquam venisse in luminis oras,

Aut periisse: scatet vita benigna bonis.»'

CurioBum kedvéért ideiktatom egy latinból görögre fordított

•epigrammáját is

:

• Toló?
v
Ap7]<; ppoTÓXoqoí sví T:zóké\Loiot [iipL^vs'

Kai toio? IIa<pt7)v 7tXtjCsv Ipoon Oeáv.»

így fordította le Abbé Salvininek egy, a híres John, Duke of

Marlboroughra írt magasztaló epigrammáját :

• Haud alio vultu fremuit Mars aeer in armis
;

Haud alio Cypriam perculit ore Deam.»

Marlborough herczege tudvalevleg szépségére nézve is a sors —
meg a nók — dédelgetett kedvencze volt.

írt még egy hosszabb görög költeményt distichonokban : tEfc

C:p*/tov» czímmel Rev. Dr. Thomas Birchhez czímezve.

Dr. Reményi Ede.
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PHILOLOOIAI PROORAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1889/90.

24. Schuber Mátyás : A trópusok és figurák. (Rozsnyói ág. ev. f-
gymn. 1—20. 1.) — Programm-órtekezésnél fölmerülhet az a kérdés, hogy

kiknek van szánva.Úgy hiszem, szólhat a tanulóknak, a tanároknak és helyi

vonatkozású tárgyaknál a szülknek, általában a közönségnek is. Czélja

szerint alakul aztán az írónak tárgyalási módszere is, a melynek figye-

lembe vétele a bírálatnál bizonyára nem igazságtalan eljárás. Jelen érte-

kezés már tárgyánál fogva nem szólhat a nagy közönségnek, hanem az

-egésznek bíráló alapelvébl ítélve, fkép a tanároknak van szánva.

Mindjárt a bevezetés azon panaszszal kezddik, hogy a trópusok és

ügurák elmélete tekintetében alig állunk ma magasabban, mint a görög

rhetorok és grammatikusok korában és ennek kifejtése után abban álla-

pítja meg értekezése czélját, hogy szándékozik ez elméleteket bírálat alá

venni, megállapítani igaz mivoltukat és végre könnyen áttekinthet cso-

portosításban rövid jellemzést adni az egyes fajokról.

Lássuk, hogyan oldja meg feladatát. Elször felsorolja régibb és

újabb írók, Aristoteles, Cicero, Quintilianus stb. definitióit, úgy a mint a

poétikák összeállítják. Megjegyzi, hogy némelyek a trópusok és figurák

megkülönböztetését igazolatlannak tartják ; maga is ingatagnak tartja a

megkülönböztetés alapját, keres tehát szilárdabbat és a formális alapot

találja ilyennek. Eddig még hagyján. Én ugyan tudok képzelni egy kis

értekezést a trópusok és figurákról Aristoteles, Quintilián stb. nélkül,

nem is tartom épen szükségesnek, hogy a különböz vélemények lajstro-

mozását készen átvegyük pl. Gerbertl, a ki testes kötetekbl álló munká-

jában*) persze hogy bven talál tért mindenre. De mondom ez még hagy-

ján ; a szerz nincs megelégedve az eddigi eredményekkel, újat akar al-

kotni, azért bírál. Mieltt azonban hozzálátna a formális alapon való

osztályozáshoz, néhány pillantást vet a nyelv eredetére. Ahhoz a nézethez

csatlakozik, mely az ösztönszer hangutánzást tartja a nyelv kezdetének.

Helyes. Csakhogy e mellé második forrásnak oda tehetné még az indu-

lathangot is, mindenekeltt pedig jó lenne oda tenni Gerberrel, hogy e

két forrásból csak nagyon csekély részét tudjuk a nyelvnek megmagya-

rázni. Lehet, hogy egy szó ezek által keletkezett, de épen úgy keletkez-

hetett esetlégbl is. A szerz azonban ersen áll a hangutánzás elve mel-

lett, ki is fejti annak rendszerét. Hogy milyen világosan, arra legjobb

-egyenesen idézni, mert valaki még nem találná elhinni. A 8. lapon többi

közt így szól : tHa a képzetek sora A
x
A, A

s
. . . . a valamennyiben kö-

*) Gerber: Die Sprache als Kunst. 1871.
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zös uralkodó elem : u, akkor a helyettesít képzet lehet akár uA
t
uA, uA#

sat., — de minthogy A
a
A, . . . . mint változékony elem határozatlanabb,

homályosabb, a helyettesít képzet uA képlettel fejezhet ki. Ehhez ismét

uj elemek járulhatnak, a milyen például a kifejezésre szolgáló hang : h,

mely esetben a helyettesít képzet formája uhA, a mikor már a szó nem
egyetlen érzéki képzetnek, hanem a képzetek sorának közös neve : köz-

név, fogalom neve, lévén a helyettesít képzet: fogalom.*

Engedjen meg nekem egy kérdést ez értekezés szerzje. Mit gondol,

van-e ember, a ki ezt egy olvasásra megérti ; van-e ember, rajtam kívül,

a ki egyszernél többször elolvassa ; és mit gondol, megértettem-e én f

A szíves olvasó pedig ne vádoljon azzal, hogy igazságtalan vagyok, kisza-

kítva egy részletet összefüggésébl. Lapokat idézhetnék ehhez hasonlót,

a mit sehol egy árva példa föl nem világosít ; ez különben bajos dolog is-

tenné, hisz amit nem értünk, azt meg sem értethetjük. Ha ez az értekezés

tankönyvben volna, tisztában volnék vele, hogy mit csináljak : Zárjelet

tétetnék a 7. lap közepétl a 1 1 . lap 2. pontjáig. Azonban nem tankönyv-

vel van dolgunk; én magam is úgy állapítottam meg az értekezés czélját,

hogy tanároknak van szánva. Ámde tegye meg bárki a próbát, hogy

hagyja ki a megjelöltem részt és úgy olvassa el az egészet, ugyan fogja-e

csak egyetlen egyszer is érezni, hogy valamit kihagyott ? Ekkor aztán

azt kérdezzük, hogy trópusok és figurákról írván, mi szükség volt az érte-

kezésnek egy ötödrészét a nyelv eredetére fordítani, ha fölvett tárgyunkra

^emmi se következik belle ? Sejtem én különben, hogy mi volna erre a

felelet, az t. i., hogy Gerber is foglalkozik a nyelv eredetével. Igaz, hogy

neki okvetetlen szüksége van rá, ha be akarja bizonyítni egyik alaptéte-

lét, azt. hogy a nyelv tulajdonképen csupa trópusokból áll és az ú. n.

valódi jelentés nem létezik; igaz, hogy számos példával mutatja be,

hogyan keletkezett a nyelv synecdoche módjára, ámde az is igaz, hogy

mindezekrl szó sincs, a mi értekezésünkben, a mi persze nem a Gerber

hibája.

A terjedelmes epizód után megadja a szerz az igért felosztást for-

mális alapon, felosztván a figurális kifejezéseket 1. hang-, 2. szó-, 3. mon-
datfigurákra. Els látszatra igen tetszets felosztás : rövid, szabatos és az

az elnye is megvan, hogy nyelvtani, tehát ismert fogalmakhoz köti az

új fogalmakat. Az 1. osztályt felosztja a hangutánzás és hangzatosság

figuráira és tárgyalja mindjárt az elst. Igaz, hogy több figurát nem is

soroz e csoportba, csak a hangutánzást, de ennek tárgyalása ellen ninca

kifogásunk ; még egy példát is tud mondani. Sajnos azonban, hogy mind-

járt elhagyja a biztos alapot, mikor azt állítja, hogy a ta hangutánzás a

nyelvbeli hangzóknak bizonyos sajátos jellemén alapúi, így pl. u hangzó-

a rettenest, kisértetiest, o, a a nagyszert, fenségest, t, e a kellemest, ked-

vest szokták jelképezni, r az ert stb.i Hiába tud itt is egy példát mon-

Digitized byGoogle



PHILOLOGIAI PROOBAMM-ÉRTBKEZéSEK. 785

dani, állítása úgy, a mint elttünk van, csak arra a tudományra emlékez-

tek, a mit a Nyelvr délibábos nyelvészetnek nevezett el.

Nem tudom, kinek tulajdonítsam azt a tudományt, amit az idézett

sorok hirdetnek ; szerznket megtisztelem azzal, hogy nem írom egészen

az rovására. Megvan az másutt is ; olvasható pl. Beyer *Deutsche Poetik*

czím nagy munkájában, nem habozok azonban kijelenteni, hogy ott se

becsülöm sokkal többre, mint itt. Valamivel többre csak azért, mert

Beyer legalább nem felejtette el óvással kisérni tanát. Nem felejtette el

kijelenteni, hogy elég példa található a megczáfolásra ; hogy állításai csak

arra valók, hogy rámutassanak nyelvünk hangutánzó eredetére és arra,

hogy szabályszer váltakozásaival és halmozásával bizonyos hangoknak

lehet bizonyos érzelmet kelteni. Minderrl azonban szerznknél szó sincs,

csak a kategorikus szabály áll elttünk. Ennek megczáfolására pedig oly

könnyen és bségben állnak rendelkezésünkre példák, hogy restellem ki*

zsákmányolni ezt az olcsó dicsséget ; azok után, a miket az értekezésbl

idéztem, könnyen megteheti bárki. Hiszen még az indulatszók, tehát a

nyelvnek legprimitívebb szavai, a melyek nem emelkednek fel a fogalom-

szóig, hanem csak érzelmeket fejeznek ki, még ezek sem igazolják szer-

znk tanítását, hiába idézi közülök ezt a négyet : jujj ! oh ! ah ! hejh

!

Avagy órzi-e valaki, hogy pl. cmhaj rettenetest, kisórtetiest, hajaha nagy-

szert, fenségest, vagy egy keserves taj-sóhajtás kellemest, kedvest jel-

képez ? Valóban csekély ismerete a Jelentéstannak elegend arra, hogy

fogalmunk legyen, mennyire változik id folytán a szók jelentése, nem-

csak hasonlóra vagy különbözre, hanem néha egyenesen ellenkezre is.

(Pl. Brav eredetileg pravus, tehát rossz ; schlecht : egyszer, becsületes.)

És szintén csekély ismerete kell nyelvünk történetének, hogy meggy-
zdjünk, mennyire váltakozik a szók alakja. Ha igaz volna, a mit szerznk

hirdet és ismétlem, kategorikusan hirdet, — másként nem foglalkoznánk

vele hosszasabban — akkor a régi nyelvben pur y pukid, türk rettenetest,

kísértetiest jelentett volna, míg ellenben mai por, pokol, torok alakjuk

nagyszert, fenségest jelentene. De legyen elég, csak annyit adjunk még
hozzá, hogy a hangutánzást nem jut eszünkbe tagadni, de maradjunk ott,

a hol természet szerint maradnunk kell : a valóban hangot jelent szóknál.

A továbbiakban a szófigurákról szól és közéjük sorolja a trópuso-

kat is. Tudom, hogy e felosztás található másoknál is, többi közt Gerber

is ©sthetikai figuráknak nevezi a trópusokat, azt sem tagadom, hogy a

definitió itt csakugyan jár némi nehézséggel, különösen ha azt kérdez-

zük : mi a különbség trópus és figura közt. Azt azonban már nem merném
állítani, hogy ez összefoglalás czélra vezet volna, ha arra vállalkozunk,

hogy a fogalmakat tisztázzuk, a meglév zavart csökkentsük. Végre is

nem lehetetlen a két fogalmat egymástól megkülönböztetni. Beyer idézett

munkájában részletesen foglalkozik e kérdéssel. Fejtegetését körülbelül

Phüologiai Közlöny. XV. 7. 51
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a következkben foglalhatjuk össze : A trópusok vagy képek olyan fordu-

latok, melyek az eredeti fogalmakat hasonlóval cserélik föl (ezt alább ki

fogjuk bvíteni), a valódi jelentést nem-valódival. Az eredeti jelentés ki-

fejezésétl lényegileg térnek el, míg ellenben a figurák grammatikai,

nyelvi vagy rhetorikai eltérések, sajátságos szó- ós mondatformák vagy

más szóval a nyelvi kifejezésnek grammatikai sajátságai. — Alább így

folytatja : A trópus hatása szépség tekintetében a képzetben van, tehát

logikailag határozható meg, a figuráé a formában van, tehát grammati-

kailag határozható meg. A trópus élénkíti a kifejezést a phantasia, a

figura az érzelem e értelem számára. A trópus fest, a nyelvnek szemlél-

hetséget és díszt kölcsönöz, a figura az élénkséghez tartozik a ritmus eme-

lése által. A trópus festvé teszi a költt, a figura zenészszé.

Magyarul elég világos fejtegetést találunk pl. Dengi Stilisztikájában,

a ki különösen az 1 . kiadásban nagy részletességgel foglalkozott e tárgy-

gyal, ha nem is épen összehasonlítólag. Második kiadásában egészen elvá-

lasztotta egymástól a trópusokat és figurákat, mindamellett azt hiszem,

hogy abból, a mint az egyes fajokat fejtegeti, meg lehet érteni lényegü-

ket, sajátságaikat. És épen azt akarom megjegyezni, hogy ha az egyes

fajokat mind jól meg tudjuk magyarázni, szükséges-e új osztályozást

felállítani, csak azért, hogy egymással szabatosan össze tudjuk hason-

lítni ? Úgy tetszik ugyanis, hogy szerznk épen ezért keres új osztályozást,

Beyer fejtegetését idézve, megjegyeztük egy pontnál, hogy alább ki

fogjuk bvíteni. Nyilván való ugyanis, hogy a hasonlóság csak a metapho-

rára vonatkozik, a metonymia más természet kifejezés. Ennél alighanem

leghelyesebb azt mondani, hogy a fölcserélés alapja valamely grammati-

kai viszony, birtokos, ok, hely, id stb. Ezt követi már Dengi is újabb

kiadásában. Nagyjában megegyezik ezzel szerznk osztályozása is. Ide

sorolja a hyperbolét is, a mit mink, különválasztván a trópust a figurától,

csakis ez utóbbihoz sorolhatunk, mint nem átvitt értelm kifejezést.

Utolsó osztálya szerznknek a mondatfigurák ; ennek alosztályai

csakugyan figurák a mi osztályozásunk szerint is. Bevezet definitiója is

helyes: <a mondatszerkezetben és a mondatformák értelmében mutatko-

zik eltérés a szorosan vett szabályos beszédtl. » Látni való. hogy meg-

egyezik Beyerrel. A tárgyalás ellen azonban két nagy kifogásunk van ; egy

az, hogy túlságosan és szükségtelenül felaprózza tárgyát, másik az, hogy

nagyon kevés, gyakran pedig épen semmi példát sem ad. Mindkett

nagy hiba, különösen olyan írónál, a kit épen nem dicsérhetünk meg stí-

lusának világosságáért. Els figura az ismétlés ; fölosztja pedig ezt nem
kevesebb mint 7 alosztályra, melyek közül az utolsó megint 2 alosztályra

oszlik. Már most azt kérdezzük, ez-e a könnyen áttekinthet csoportosí-

tás, a mit bevezetésében igért ? Szegény rozsnyói diákok, ha nektek ezt

mind meg kell tanulni ! És így hemzsegnek az egész fejezetben a legször-
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nyfibb görög és latin mszók, jelezve mind egy-egy alosztályt, meg az

alosztálynak alosztályát. Ott van pl. egy pontban az oxymoron és parado-

xon ; az elsre példa : Égbekiáltó némaság, — a másodikra: Bnöd csak

egy volt : az erény. Bevallom tudatlanságomat, hogy az els példát én

eddig mindig paradoxonak tartottam és íme most megjelenik lelkiisme-

retem háborgatni az oxymoron, mely után szerz zárjelbe teszi (éles osto-

baság). Eszembe jut itt, hogyan tanítottak minket verstanra. Könyvünk

felsorolta elször a 2-tagú verslábakat, a mi szerencsére akkor se lehetett

több, mint 4; azután jöttek a 3-tagúak már 8-an; végre a 4-tagúak,

hogy mennyien, azt már nem tudom, de hogy ezekbl már imposans

számmal lehet elállni, azt tudom. Voltak példák is, de, különös, minde-

nütt csak egyes szavak, sehol sem verssor. Ma már tudom, hogy mért *

tudom, hogy a mit akkor arczunk verejtékével meg kellett tanulni, azok

nem valóságban létez verslábak voltak, hanem 3 vagy 4 szótagnak

mennyiségtanilag lehetséges combinatiói. Mit szólna hozzá a t. szerz,

ha egyszer kisülne, hogy ilyen módon még az figuráit is szép számmal

lehetne szaporítni ? Én mernék rá vállalkozni.

Második kifogásunk a tárgyalt fejezet ellen a példák hiányossága

Tolt. Tanítással foglalkozó embernek ezt a hibát nem kell bvebben ma-

gyarázni. De hogy még szkes példái sem mindig találók, az is bizonyos.

Mért aUusió pl. ez : Átlépte a Bubicont ?

Ismertetésemnek végére jutottam ; hogy több jót nem mondhat-

tam, sajnálom. De ha most összefoglalom ítéletemet, ki kell mondanom,

hogy szerznk a bevezetésben kitzött czéljától messze maradt. Nem
hiszem, hogy bárki az értekezésébl jobban megismerhetné tárgyát,

mint valamelyik jobb Stilisztikánkból. Ahhoz elször is világosan kellene

írni
:
aztán helyesebben szerkeszteni. Ez utóbbit még a külalakkal is el

kellene segíteni, a nyomtatásban a szükségesek kiemelésével, példák

különválasztásával, pontok megszámozásával stb. Tartom én e kívánsá-

got legalább is oly méltányosnak, mint pl. sajtóhibákra vadászni. Bár-

milyen rosszul esik is, ki kell mondanom, hogy szerznk fölösleges

munkát végzett. Mert nem olyan sötét ország ma már a trópusok és figu-

rák, mint gondolja. És én azt hiszem, hogy a ki ma hozzájuk nyúl,

annak nem medd osztályozásokkal kell már veszdnie, hanem tovább

menni egy lépéssel : kifejtem az egyes fajokat lehetleg intensive. Itt

volna a nemzeti szempont is. Mert van az is. Beyer azt mondja : A tró-

pusokban és figurákban mutatkozik az írónak és nemzetének jelleme

:

mindenek eltt ezekben tükrözdnek le a nép kedvelt foglalkozásai.

Tessék ezt megpróbálni a magyar nyelven irodalmunk és népköltésze-

tünk alapján ; mintának szolgálhat Erdélyi János értekezése, melyben a

magyar népköltészet szerelmi metaphoráit összeállította. Az az érteke-

zés, mely ilyen tárgyról most folyik a Magyar Nyelvrben, úgy látszik,

nem teszi fölöslegessé a vállalkozást. Dr. Szigetvári Iván.

51*
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25. Dr Zlinszky Aladár. Szondy két apródja az iskolában^

(Zombori állami fgymnázium. 1—32 lp.) — Eleve is örömmel jelenthe-

tem ki, hogy Zlinszky dolgozata értékre, tárgyra nézve egyaránt kiválik a

programmértekezések nagy tömegébl. Képzett és gondolkozni szeret-

fnek komoly tanulmánya ez ; azonkívül szorosan tanügyi kérdést fejte-

get, nem pedig valamely szaktudományba vágó, aprólékos tételt, a mink-
nek meggyzdésem szerint semmi helyök az iskolai értesítkben. —
Mi tanárok nehéz hivatásunk teljesítésében nem is érezzük semminek

sem nagyobb híját, mint oly kisebb, de szabatos fejtegetéseknek, melyek

a tananyagnak apróbb egységeit dolgozzák föl pedagógiai tapintattal és a

didaktika törvényei szerint. — Próbaleczkéknek nevezhetnk az ilyen dol-

gozatokat és tanügyi lapjaink és íróink jobban tennék, ha világrenget

reformeszméknek, új tanterveknek, soha sem létezett iskoláknak széltében-

hosszában való tárgyalása helyett az ez idszerit kötelezett tananyaggal

foglalkoznának behatóan és paedagogiai módszerrel.

A czímben írt programmértekezést is ilyen próbaleczkének óhaj-

tanám tekinteni, a mint hogy szerzje is valószínen annak szánta. Meg
akarta — úgymond — mutatni, hogy az irodalmi tanításnak azon fokán,

a melyen «Szondi két apródja* tanításra kerül, miként tett eleget egyes

költemény tárgyalásánál a p<edagogiailavánalmaknak> egyszersmind mi-

ként készítette el a költemények tudományos, irodalmi (ez a szó itt nem
talál) Jeldolgozását.

Lássuk, miként oldotta meg Zlinszky a maga elé tzött feladatot ?

Mindenekeltt két részre osztja a költemény tárgyalását ; a külalak és a

tartalom megvizsgálására ; — a külalakhoz tartozik a verselés és a nyelv,

a tartalomhoz a tárgy, az alapeszme, a jellemek és a szerkezet. — A taní-

tás, — a magam szavával élve — a leczke menetét hat szakaszban tün-

teti föl a szerz. Elször is, még a költeménynek iskolai tárgyalása eltt,

meghatároztatja tanítványaival házi praeparáczió alapján a verselést,,

ugyancsak házi elkészület útján háríttatja el a nyelvi nehézségeket. —
A szakaszok közül legterjedelmesebb a harmadik, a mely a tulajdonképeni

tárgyalást foglalja magában. Zlinszky rövid történeti bevezetés után úgy

tárgyalja Szondy két apródját », hogy minden strófát egy-egy tanulóval

külön elolvastat és azt apróra megbeszéli ; az osztályhoz intézett kérdé-

sekkel megvilágítja ; a mire a tanulók megfelelni nem tudnak, azt a saját

tudásából vett magyarázattal pótolja. —A negyedik szakasz az alapeszmét

állapítja meg, természetesen szintén a növendékek segítségével ; az ötödik

a személyek jellemét bonczolgatja, a hatodik a költemény szerkezetével

foglalkozik. Végül mintegy függelékben a szerz felsorolja és Arany re-

mek balladájával összeveti mindazon költi feldolgozásokat, melyeknek

ugyancsak Drégely eleste, Szondi halála, szolgált, tárgyul.

A dolgozat folyamán Zlinszky lépten nyomon tanúságot tesz paB-
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-dagogiai képzettségérl, irodalomtörténeti olvasottságáról, assthetikai ízlé-

sérl és egyáltalában arról, hogy szeret gondolkozni, tárgyának mélyére

is hatolni. Nem kis érdem, hogy gimnáziumi utasításainkból indul ki és

iozzájok tér vissza, ez már elre is biztosítja, hogy egy könnyen nem
téved le a helyes útról. — Tanár ember nem is tehet okosabbat, mintha

tanügyi munkásságában, akár elméleti, akár gyakorlati mködésében
folyton szeme eltt tartja az utasításokat, ha mindannyiszor elveszi,

mikor tanításbeli kétségei támadnak, ha elmélyed egyes részeiben, kivált

általános részeiben, mert utasításainkra is ráillik Horatius szava : Noc-

turna versate manu, versate diurna.

A szerz filológiai jártasságát bizonyítja, hogy a mihez hozzá szól,

arról alapos, megokolt véleményt mond, akár midn a verselést és a

nyelvi jelenségeket magyarázza, akár midn történeti vagy irodalomtör-

téneti fejtegetésbe bocsátkozik. — Aesthetikai ízlése és bonczoló itél-

tehetsége leginkább akkor tnik ki, midn a szerkezetrl, alapeszmérl

és jellemekrl szól.

Azonban ha Zlinszky dolgozatát szokásos programra-értekezé-

seink színvonaláról felemeltük* akkor ki kell állania a magasabb mérték-

kel járó következményeket is, t. i. hogy szigorúan megrostáljuk és hogy

még apróbb hibáin is fennakadunk.

A dolgozatnak, mint irodalmi mfajnak legnagyobb baja az, hogy

még nem találta meg a maga formáját. Valamint a hernyóbáb nehezen bír

pillangóvá alakulni, úgy a mi megszokott tudományos értekezéseinkbl,

jelen esetben irodalomtörténeti, philologiai tanulmányainkból csak nagy

ügygyel-bajjal tudnak kivedleni az iskolában szükséges, a tanításban

használható tanügyi czikkek, tananyag-feldolgozások, próbaleczkék, vagy

magam sem tudom hogy nevezzem ket. — Ez magyarázza, hogy a jelen

értekezés lapjain i8.egymást váltogatja a szakférfíaknak szánt fejtegetés

és a tanulókhoz intézett oktatás hangja ; sehogy sem tudjuk eldönteni,

hogy a szerz egy olyan szakszer mmagyarázatot akart-e az értesít-

ben közölni, a mint Greguss írt ugyancsak Szondy két apródjárói, vagy

annak a tanításmódnak akarta h képét adni, mely szerint Aranynak

e híres balladáját tanítványaival megismertette ? — A magam részérl,

mint tanár sokkal szívesebben láttam volna, ha Zlinszky munkája tisztán

egy-két tanítási órának h másolata igyekezett volna lenni, annyival is

inkább, mivel programmértekezésképen, iskolai értesítben látott napvi-

lágot. Ugyancsak ez a kétalakuság érteti meg velünk, hogy miért nyúlt

oly hosszúra a dolgozat. Harminczkét lapra terjed Szondy két apródjának

magyarázata, holott ennyi tért és idt az V. osztályban egy-egy balladá-

nak nem szentelhetünk. — A szerz azonban dolgozatába belefoglalta

nemcsak azt, a mit Szondy két apródjának tárgyalása közben az osztály

eltt elmondott és a mit el kellett mondania, hanem sok olyasmit, a mit
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nekünk, tanároknak, vagy egyáltalában a mvelt olvasó közönségnek

szánt ; így pl. behatóbban és nem érdektelenül jellemzi azt a kort, mely-

ben Arany balladái jórészt születtek, ámbár e kort az V. osztály tanulója

még részletesen nem ismeri és a hangulatot kellleg fel sem foghatja..

Különösen nagy hibája, hogy az egyes strófák tárgyalása közben elhagyja

az oktatás objektív hangját és elragadtatva magát a költemény szépségei-

tl, lyrai ömlengésekbe merül vagy szónoki felkiáltásokba tör ki ; mint a

7. strófa fejtegetésével: «Mily fenséggel hangzanak szavaik (t. i. az apró-

doké) az érzékiség naiv csábításai ellen», vagy a 15. strófánál: #A tétlen

puhaság, a hunyászkodó alázatosság ellen mily ervel zendül meg a fiúk

Szondy harczát fest éneke !» stb.

A verselésrl, a nyelvrl, a szerkezetrl szólva, egyátalában min-

denütt belevegyíti a szerz sok oly ismeretét, a mi tanulságos, számos

megjegyzését, a mi figyelemre méltó ; a mit azonban nem lehet és nem
szabad mind egyszerre, egyetlen költemény tárgyalása alkalmából a ta-

milokkal közölni, már csak azért sem, mivel az aprólékos kitérések köny-

nyen elterelhetnek a valódi czéltól. így teljesen fölösleges a verselésnél

ilyen átalános igazságokat hangoztatni : f elbeszél formák a hexameter

meg az alexandrinus : ezt más alkalommal kell vagy kellett a növendé-

keknek megtanulniok ; éppen így már jóval elbb tisztában kellett azzal

lenniök, hogy Oroszi, Piski, Petri helynevektl származó melléknevek ia

csak úgy hangzanak: oroszi, piski, petri stb.; azt sem a Szondy két

apródja olvasása közben kell tanítani, hogy miként nevelkedtek a közép-

kori nemes ifjak. — Szóval helytelenül jár el a szerz, hogy mindent el-

mond, a mi csak e költeménynyel többé-kevésbbé kapcsolatba hozható.

A tárgyi magyarázatok, a szaktudományi fejtegetések egyik-másik

pontja ellen is volna kifogásom. — A költemény alapeszméjét én nem
annyira abban találom, hogy *a kik dicsn habnak, voltakép nem halnak

meg*, hanem inkább abban, hogy az igaz ügyért harczolóhoz még holta

után is hü marad a környezete, még akkor is, ha a gyztes jóléttel kecseg-

teti vagy veszélylyel fenyegeti ; körülbell ugyanazt az eszmét érzékítí

Szondy két apródja, melyért Kontnak h szolgája meghalt, mely Arany-

nak egy másik balladájában «A walesi bárdok t-ban még hatalmasabban

érvényesül és a melyet némikép már a római közmondás is kifejezett

:

Victrix causa diis piacúit, sed victa Catoni. — Észrevette ezt maga
Zlinszky is, midn a bevezet sorokban A walesi bárdokat és Szondy két

apródját majdnem azonos eszmék hordozójának tekinti és még inkább

akkor, midn Arany balladáját a többi Szondy-tárgyú költeményekkel

összehasonlítva, kijelenti, hogy Arany a levert, de elnyomójával daczold

nemzetnek nyújt fenséges vigaszt, midn az eszme diadalát énekli a nyers

er fölött."

)

*) E sorok írása közben jelent meg a •Fvárosi Lapok i-ban (189U
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A jellemek rajzában is esett hiba. Ali szolgáját — azt hiszem, a

nagyobb ellentét kedvéért — nagyon is alacsony lelknek, érzékinek,

ravasznak és durvának tnteti föl a szerz, pedig a lelkesedés t ragadja

e szavakra : «Rusztem maga volt !», és a ki lelkesedni tud, abban bizo-

nyára megtalálható egy-egy nemes ér is.

A tárgyi megjegyzések közül még csak a versalakra vonatkozót

akarom megemlíteni, hogy nem értek egyet Zlinszkyvel, a ki Beöthy és

Greguss nyomán anapcestusi sorokat lát e költeményben, hanem a vers-

formát felütéses daktilusnak tartom, de nézetemet kellleg megokolni maga
egy kis külön tanulmányba kerülne. Alkalom adtán szavamnak állok.

Végül methodikus szempontból is volna egy-két kifogásom, külö-

nösen, ha Zlinszky értekezését szorosan tanügyi dolgozatnak, próbalecz-

kének veszem. — Ugyanis elbb foglalkozik a költemény külsejével, ver-

seléssel és nyelvi dolgokkal, mieltt a költeményt olvastatta, a tartalmat

fejtegette volna. Ez' súlyos methodikai hiba, melybe, csodálom, hogy a

szerz pedagógiai képzettsége mellett is beléesett. — A tanulókból azzal

ölni ki az érdeket a tulajdonképeni tárgy, a jellemek, az alapeszme iránt,

hogy elbb végig gyötörjük ket verselési és nyelvi aprólékosságokkal, a

lehet legfonákabb eljárás, majdnem olyan forma, mint mikor valamely

összefügg olvasmányt, mieltt tartalmilag tárgyaltuk volna, azonnal

nyelvtani és mondattani elemzés alá fognánk. — Ismerkedjünk meg el-

ször a költemény testével (tárgy, jellemek, alapeszme) és csak azután

induljunk rajta bogarászni, t. i. keresni benne hosszá meg rövid szótago-

kat, fél meg egész lábakat, hasonló meg ellentétes értelm szavakat.

A költemény nyelvére a tulajdonképeni tárgyalás eltt csak annyi figye-

lemmel vagyunk, a mennyit az értelmi összefüggés okvetetlenül meg-

követel.

Methodikus, de egyúttal szaktudományi hiba még az, hogy a szerz

am szerkezetét a belshöz és nem a külshöz számítja és így a külalaktól

elválasztva magyarázza. E hibáját nem menti az a körülmény, hogy dol-

gozatának függelékében, a hol az összes Szondy-tárgyú költeményekrl

szól, helyesen jár el, t. i. az összehasonlított mvek tartalmi fejtegetése

után fog hozzá a szerkezet, eladás, nyelv és verselés magyarázatához.—
Szerintem az irodalmi tanításnak azon fokán, melyen Szondy két apródja

szerepel, a methodikus szempontokat a leghelyesebben a következkép

sorakoztathatjuk : I. A költemény tartalmi ismertetése : a) tárgy (mese,

cselekvény, sujet), b) jellemek, c) alapeszme (motivum). II. A költemény

külalakjának fejtegetése : a) szerkezet (compositio), b) nyelv (dictio), c)

ápr. 10) egy szépen és jól megírt tárcza, mely Szondi két apródjával ép-

pen mint a forradalom utáni kor hangulatának kifejezjével foglalkozik

:

Esztegár László, Gyöngyök gyöngye.
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verselés. — Azt hiszem, a gymnáziumi utasításokból szintén ez a rend

olvasható ki, mert az idevonatkozó pont így szól (lásd második kiadás

47. 1.): «A tanár összehasonlíthatja a költemények alapjául szolgáló anya-

gota költi feldolgozással (természetesen már a költemény elolvasása után),

kifejti az alapgondolatot és kapcsolatosan megmagyarázza am szerke-

zetét és verses alakját.*

Azonban az elre bocsátott dicsérethez képest nagyon is sok kifo-

gással illettem Zlinszky rövid dolgozatát; de meggyzdésem szerint

ebben a programmértekezésben van annyi jó, hogy kibírja a hibáztatást,

még ha több hibát keresnék is benne.— De ezt nem teszem, hanem ismé-

telve kifejezem azon óhajtásomat, hogy iskolai értesítink és tanügyi

lapjaink bárcsak mentl több hasonló, paadagogiai gondolkodásra és tudo-

mányos képzettségre mutató tanulmányokat közölnének, kivált ha e dol-

gozatok a szaktudományi eladásmódot levetkzve, teljesen a tananyag-

feldolgozások, a próbúleczkék formájában jelennének meg.

26. Rupp Kornél, A magyar Mária-hymnusok. (Keszthelyi

kath. gymnázium. Részlet egy nagyobb szabású értekezésbl, 2—38 1.).
—

Érdekes tárgy, melylyel egyház- és irodalomtörténeti szempontból egy-

aránt érdemes foglalkozni. Épen azért feldolgozására leginkább egyházi

rend tanféríiu van hivatva, a ki a magyar költészet fejldésén kívül a ka-

tholikus vallás kultuszával is teljesen ismers. Eupp Kornél, a ki prémontre

szerzetesés a magyar nyelv tanára, nemcsak hivatva van e feladatra, hanem,

választottnak is látszott elttem, midn Ovidiusról és Gyöngyösirl nagy

szorgalommal és lelkiismeretes pontossággal irott értekezésébl meg-

ismerkedtem véle. — Mindazáltal kénytelen vagyok már eleve kijelenteni,

hogy czímbeli dolgozata nem sikerült. — Egy példával több, hogy a

programmértekezések legtöbbnyire hevenyében készülnek, robot-munka

gyanánt, a melyen nincs isten áldása. Véleményemet nem nagyon eny-

híti az a körülmény, hogy a szerz állítása szerint az értesít csak egy

nagyobb munkának a részletét közli, st ellenkezleg ez a körülmény

csak gyanakvóbbá tesz, mert rég ismerem már a programmértekezések

ezen fogását, melylyel az olvasó vagy bíráló ítéletét akarják befolyásolni,

rendszerint a szigorúbb mértéket kikerülni.

A szerz tehát egy nagyobb szabású tanulmánynak csak a három
els fejezetével ismertet meg, a melyek közül az els azóI a Mária-kul-

tuszról általában, a második a magyarok Mária-kultuszáról és a kódexek

Mária-hymnusairól, a harmadik pedig a reformácziónak az énekkölté-

szetre gyakorolt hatását akarná tárgyalni.

Az els fejezetet bizvást elhagyhatta volna a szerz, mert a Mária-

kultusz fejldésérl újat nem tud mondani, az egyháztörténelembl ismert

jelenségeket sem képes röviden, velsen és stilisztikailag szépen eladni.
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St mikor lendületesebb eladásra törekszik, el-el ragadja a dagály, a mi
az különben szélesebb kör képzettségével és józan gondolkozásával

ugyancsak ellenkezik és így rögtön elárulja a forrását, t. i. az álpáthoszt

Ilyen dagályos lesz stílusa, mikor például az els Mária-hymnus keletke-

zését igyekszik megfejteni. Sejthetjük-e, kérdi a szerz, hogy min nyel-

ven zengték, kitl származott az els ? Hacsak a buzgó egyházférfiu égbe-

röppenlelkének gazdag költiségébl ered énekét nem adta a nép ajakára ?

Vagy talán maga zengte csendes éjjelen a kripták és katakombák üre-

gében? Hogy csak a hivk keblében leljen visszhangot s a boltozaton ke-

resztül törve e gyenge umsono isfeltörjön a Magasságbeli déU Hatszor

is elolvastam e néhány sort, de egyszer sem értettem meg, valamint a

következket sem, melyekben azt magyarázza szerz, hogy miért szó-

laltak meg a hymnusok elször is latin nyelven. *A latin nyelv — úgy-

mond — klasszikus, a gondolat nincs lenygözve, mely általaformát akar

nyerni. A szerzetes birja e nyelvet, tökéletesen a maga köítiségének tit-

kaival együtt. Az eszme, a gondolat, a lelkesedés külst kér, a hit glóriá-

val aranyozza be a pogány nyélven szóló keresztény múzsa homlokát, —
* nincs akadály többé, hogy a szertartások ünnepiességének s fenségének

emelésére a kar hymnusokat ne zendítsen meg, — nincs akadály többé,

hogy ne énekeljenek.*

E bombasztikus szavak, e mysztikus kifejezések nem illenek oly

embernek a szájába, a ki elég elfogulatlan még egy Pázmánynak a hiányait

is észrevenni, st még a reformáeziónak nagy érdemeit is elismerni.

A második fejezetben a magyar Mária-hymnusok irodalmáról szólva,

szerz e költi mfaj fejldésében három korszakot különböztet meg, az

I. a legrégibb idktl a nagyszombati zsinatig (1626-ig), a II. 1629-tl

1858-ig, a ül. kor 1858-tól napjainkig terjed. Hogy e felosztásnak mi az

alapja, az értekezésbl nem vehet ki ; a II. és Hl. korszak különválasz-

tásához nem is szólok hozzá, mivel az ujabbkori katholikus vallásos köl-

tészettel tüzetesebben nem foglalkoztam, de az I. korszakról nem hallgat-

hatom el azon megjegyzésemet, hogy a szerz nagy tájékozatlanságát

árulja el, midn a kódexek hymnus-maradványait egy fejldési fokra

helyezi a reformáczió énekköltészetével. Különben a részletekben is el-

árulja, hogy a XVI. század vallásos lyrájával, de még csak a református

Mária-hymnusokkal sem ismerkedett meg behatóbban.

A középkori Mária-hymnusokat a szerz azon sorrendben veszi tár-

gyalás alá, a mint azt Sziládynál, a Régi Magyar Költk Tára I. köteté-

ben találta, és jóformán csak összefoglalja mindazon észrevételeket, a

melyeket régi költészetünk ez avatott ismerje kötetre men jegyzetei

között a hymnusokra vonatkozólag elszórt.

Pedig az a sorrend, melyben középkori verses maradványainkat a

J£öltk Tára közli, nagyon is kifogás alá eshetik, a mint Sziiády maga
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is elismeri. Sem chronologiai, sem tartalmi, sem formai csoportosítás

nem található közöttük ; s a mely hibát Szilády elkövetett a kodexbeli

költemények összeségére nézve, azt nem kerülte el a szerz szkebb kör-

ben, a Mária-hymnusok tárgyalásánál. Még az eredeti hymnusokat sem
választja el a fordításoktól, st még a prózaiakat sem különbözteti meg a

verses alakúaktól. Sziládyt ugyanis nemcsak a közlés hibás sorrendjeért

érheti kifogás, hanem még inkább azért, hogy több prózai emléket a köl-

temények közé erszakolt ; a szerz erre az ösvényre is elköveti a renge-

teg tudása miatt méltán vezérül választott Sziládyt Nincs itt helye, hogy

a Régi Magyar Költk Tára fogyatékosságait sorra bonczoljuk, de azt mint

hosszabb kutatás eredményét bátran ki merjük jelenteni, hogy a R. M.
Költk Tárában a költeményekké avatott XLIH—XLVI, továbbá XLVHI,
LVI, LXn—m, de fkép LXIV—LXIX. számú kodex-irodalmi ma-

radványokat meg kell fosztanunk vers-mivoltuktól, ha elfogulatlan szem-

mel vizsgáljuk ket Közöttük több Mária-hymnus is elfordul, melyeket

tehát Rupp, ha róluk megemlékezett, csakis prózai fordítások gyanánt

tárgyalhatott volna.

Különben a Költk Tárának még egy másik hibája is tévedésbe

ejtette a mi szerznket. Szilády II. és III. szám alatt két egymástól tel-

jesen elüt Mária-hymnust ugyanazon czímmel közöl (Ave salutis hostia),

holott a másodiknak Ave hierarchia felírás alatt kellett volna megjelennie*

Rupp e miatt elköveti azt a hibát, hogy a kettt egynek veszi, az elsvel

bvebben nem is foglalkozik, hanem a másodiknak keresi az eredetijét,

melyet Szilády hiába kutatott ; csakugyan reá is akad az Ave ealutis hostiar

czím alatt közölt magyar hymnusnak a latinjára, egy Ave hierarchia kez-

det egyházi énekre, de elfelejti megjegyezni, hogy ennek semmi köze az.

Ave salutig hostiahoz. A szerznek e sikeres kutatásban mutatkozó érde-

mén kívül meg kell említenünk azt a másikat is, hogy tudtommal &
ismerteti elször tüzetesebben a Festetich- vagy Keszthelyi Kódexben

(Magyar Benigna, Kinizsi Pálné imádságos könyvében) foglalt Mária

-

hymnusokat, de itt is elfelejti megjegyezni, hogy a kódexnek Máriára

vonatkozó imádságai mind prózai formájúak, valamint elköveti azt a szer-

kezeti hibát, hogy mint keszthelyi tanár, Keszthelynek és a Festetich

családnak a kedvéért per longum et latum leírja az irodalomtörténet eltt

különben is ismeretes Festetich-kodexet, holott e kódex lapszáma és

diszítése sehogy sem függ össze a magyar Mária-hymnusok irodalmával.

Sokkal helyesebben tette volna a szerz, ha kutató figyelmét arra a kér-

désre irányozta volna, hogy a középkori magyar hymnusfordítások éa

eredeti vallásos énekek behatoltak-e a templomba, a kolostorok kápol-

náiba vagy csupán magánáhitat kielégítésére szolgáltak ? £ kérdést érinti

ugyan, de távolról sem hozza tisztába.

Azonban a mily jártasnak mutatta a második fejezet a szerzt
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kodexbeli verses maradványaink, a Breviárium Romanum, általában a

középkori vallásos költészet irodalmában, épen olyan hiányosnak tünteti

föl a harmadik fejezet a magyar reformáozióra és XVI. századi egyházi

lyránkra vonatkozó ismeretét. Nemcsak a nagyszámú kézirati ónekgyj-

teményekrl nincs tudomása, hanem a nyomtatásban megjelent ének-

könyveket sem ismeri, mert különben nem mondhatná a legels nyom-

tatott énekeskönyvnek a Gálszécsiét, a kit még csak nevérl sem ismer a

protestáns vallásos költészet története ; valószínen Huszár Gál és Szé*

kely István református énekszerzk neve vezette félre a szerzt.*) Hiányos

ismereteibl következik az a balhit is, mintha a reformáczió termékei

között nem találkoznánk Mária-hymnusokkal is. Kincs alkalmam jelen

körülményeim között a XVI. századból reánk maradt protestáns kézirati

és nyomtatott énekgyjteményeket átvizsgálni, de régi jegyzeteimbl is

kiírhatok néhány Mária-hymnust, min Regina coeli laetare, Ave mari»

Stella, Canticum Marian, valamint a szintén Máriára vonatkozó Magni-

ficat animá mea kezdet hires ének. Mert nem szabad elfelednünk, a

mint arról Bupp megfeledkezik, hogy a reformáczió els évtizedeiben a.

régi és új istentisztelet között még nincs oly nagy szakadék, mint a

késbbi századokban, a katholikus breviárium hymnusai még sokáig ott

hangzanak a protestáns gyülekezetekben, a míg végre a zsoltárok és ujabb

kelet költemények az úgynevezett dicséretek ell lassankint kiszorulnak.

Bupp tehát a XYI. században a reformátusoknál nem is keres Mária-

hymnusokat, pedig ott találhatott volna, hanem a helyett végig kutatja

a katholikus irodalmat, hivatkozik elveszett és soha sem létezett katholikus

énekeskönyvekre, holott a XYI. században nincs katholikus költészet és

így a legbuzgóbb kutató sem fog Mária-hymnusra akadni.

Eddigelé ugyan azt tanította a magyar irodalomtörténet, Toldytól

kezdve máig, hogy a XYI. században a katholikusok magyar karkönyve-

ket szereztek, mink a gyulafehérvári Batthyányi-hymnárium és a két

sárospataki kódex, st Toldy hajlandó volt e három énekgyjteményt a

középkori vallásos költészet folytatásának tartani. Ez ellenében már ezeltt

nyolcz évvel (A XVI. század lyrai költészete. Philol. Közlöny 1883) hosz-

szasabban kifejtettem, hogy e katholikusoknak hirdetett karkönyvek

tulajdonkép protestáns hymnus- és zsoltárfordításokat foglalnak maguk-

ban. A különös jelenséget akkor úgy próbáltam megmagyarázni, hogy

e három karkönyvet a katholikusok épen úgy protestáns énekekbl állí-

tották össze, a minthogy a XVII. és XVIII. század nyomtatott katholikus

énekeskönyveibe (a nagyszombati zsinat által elrendelt Eisdi, Szelepcsényi,.

Kájoni stb. cantionalék) minden lelkiismereti furdalás nélkül fölvették a

*) E hibát — valószínen Beöthy irodalomtörténetébl örökölte a.

szerz.
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legprotestánsabb költeményeket, közöttük Luthernek fErs várunk •

-ozím híres énekét. Most azonban egyszerbben fejtem meg magamnak

a karkönyvek kérdését : bátran ki merem mondani, hogysem a Batthyány*

hymnárium, sem a sárospataki kódexek nem katholikus énekgyjtemé-

nyek, hanem tisztán protestáns graduálék, olyan mint a XVI. századból

reánk maradt nagydobszai, kecskeméti református kódexek, avagy épen

a Keseri Dayka- és Gelei Katona-féle öreg graduál, a minthogy ezen

inkarnátus protestáns rituális könyvekkel beosztásra, tartalomra, a köl-

temények számára, jórészt alakjára nézve is sokkal feltnbben egyeznek,

semhogy a közösséget, akár egyik, akár másik fél megtagadhatná. —
Ne keressen tehát Kupp a XVI. században Mária-hymnusokat, mert egy-

általában katholikus költészetet sem fog találni, minthogy ez csak az

aniáreformáczió lehelletére, Forgách Ferencz és Pázmány Péter hatalmas

szellemének hatására támad életre.

Mindezeket nem azért említjük föl, hogy nézetnknek ez alkalom-

mal is hiveket szerezzünk (e nagy kérdést ágy sem lehet csak így melléke-

sen eldönteni), hanem, hogy e kérdésekre felhívjuk Rupp figyelmét, a kit

igen is hivatottnak tartunk a maga elé tzött czél megoldására, de csak

úgy, ha nagyobb szabásúnak tervezett mvét nem ezen hevenyében ké-

sztilt programmértekezéssel vezeti be és ha a feladatával egybefügg ösz-

szes körülményekre a Mária-hymnusok irodalmával kapcsolatos egyéb

kérdésekre is kell tekintettel lesz. Kardos Albebt.

27. Szabó Szilveszter. Rabszolgaság az ókorban s különösen

a rómaiaknál. (A pannonhalmi Sz.-Benedek-rend esztergomi fgymna*
siuma, p. 3—54.) — Nem képzelhet igazságtalanabb eljárás, mintha a

biráló pálczát törne valamely magyarországi programmértekezés fölött

-csupán csak azért, mert szerzje csak másodrend forrásokból merítette

mvének anyagát. Ha ugyanis abból— a mi hazai viszonyaink kzött—
egyedül jogosult szempontból indulunk ki, hogy az évi értesítk egy-egy

értekezést tartalmazzanak, a mely tanulságos olvasmányt nyújtson az

ifjúságnak vagy a szülknek, akkor jóformán alig képzelhet más eljárás,

mintha az illet programmértekezésíró megragad egy érdekes pontot

vagy fejezetet szaktudománya körébl és ezt szépen és ugyancsak érde-

kes módon kidolgozza oly könyvek nyomán, melyek a régi auctorok

figyelembe vételével vagy általában véve úgynevezett elsrend források

alapján készültek. Ilyenkor az értekeznek csak arra kell törekednie,

hogy a fentebb megjelölt czélhoz képest lelkiismeretesen összegyjtse

az anyagot és azt az összehordott tömeget formálja és idomítsa úgy,

hogy értekezése valóban élvezetes és igazán tanulságos olvasmány legyen.

Egészen más szempont alá esnek az olyan értekezések, melyek

tárgyuknál fogva nem alkalmasak arra, hogy népszer, választékos, szép
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formában jelenjenek meg, a melyek t. i. a tudománynak alapelemeivel

vagy egyes vitás kérdéseivel szakszeren foglalkoznak és magát a tudo-

mányt— hogy úgy mondjam — intensive fejlesztik. Csakhogy az ilyen

értekezések, melyek magára a tudományra nézve értékesebbek, szak-

közlönyökbe valók, nem pedig iskolai értesítkbe. Ezeket sem a szülök,

sem a tanulók nem olvashatják el, mert nem értik meg és a szakembe-

rekre nézve, kik esetleg megértenék, meglehetsen el vannak ásva, holott

a megfelel szakfolyóirat könnyen hozzáférhet. Nem hivatkozhatunk fr

helyen a németországi példákra. Megengedem ugyan, hogy ott az úgy-

nevezett •mvelt nagyközönsége talán aránylag is nagyobb közönsége

mint nálunk, de másrészt az is bizonyos, hogy ott sem olvassák el sem
a szülk, sem a tanulók azokat az abstrus és abstract fejtegetéseket,

melyek iskolai programmokban megjelennek és csak a szakembert ér-

deklik. A németeknél ez egy olyan hagyomány, melylyel majd talán

valamikor szakítani fognak, de osak akkor, ha egyszer egészen szétmor-

zsolódik az a vaskos fal, mely Németországban a tudomány és az élet

között évszázadok óta fennállott és még mai nap is megvan. Ez olyan

igazság, melyrl úton-útfélen meg lehet gyzdni és a melynek oka két-

ségkívül abban keresend, hogy a többnyire elvont természet, úgy-

nevezett szellemtudományok (philosophia, philologia, aesthetika) mind-

végig aránytalan módon prodomináltak az élettel szorosabb kapcsolatban

álló és inkább reális jelleg tudományágak fölött.

Kissé eltértem az elttem fekv értekezéstl, de mivel már azt a

kérdést szellztetem, hogy a mi viszonyaink között min dissertatiók

nem valók iskolai programmokba, egyszersmind azt is kell hangsúlyoz-

nom, hogy semmi olyasmit nem kellene, st nem szabadna kinyomatni

akár ilyen, akár amolyan programmértekezésekben, melyek a tanulókra

jó hatással nem lehetnek.

Ha már most a kijelölt szempontokból nézzük a rabszolgaságról

szóló terjedelmes értekezést, mindenesetre dicsérettel kell elismernünk

azt, hogy az anyag szorgalmasan össze van benne gyjtve. Itt-ott a túl-

ságos akribia már szinte túll a ozélon, a mennyiben a mvecske néha

olyan dolgokat is tartalmaz, melyekre nézve azt kell mondani : sednunc

non erat his locus.

x A ki a régikori rabszolgaságra nézve egyet-mást tudni akar, bizo-

nyosan meg fogja azt találni ebben az értekezésben.

A dolgozat másfél oldalra terjed bevezetés után röviden érinti az

egyptomi, indiai állapotokat és azután áttér Görögországra és a ró-

maiakra. A 9. oldaltól kezdve az 52. lapig találjuk a m magvát és az

ebben összeállított anyag felöleli mindazt, a mit a régi rabszolgaságról

tudunk.

Ámde a küls forma hiányai, a gyarló és néha egyenesen kifogá-
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solható stílus, a halvány, színtelen eladási mód meglehets száraz és

nehéz olvasmánynyá teszik e programmértekezést. Pedig hát ilyen mun-

kánál igazán : forma dat esse rei. Hogy ez az általánosságban kimondott

vádam mennyire igaz vagy nem, arra nézve persze csak azt ajánlhatom,

hogy tessék az értekezést végig olvasni ; a magam részérói egyebet nem
tehetek, mint hogy néhány jellemz példával (a sok közül) igazolom

állításomat.

Különösen a bevezetés és a munkának els fejezetei hatnak fárasz-

tólag az olvasóra ; mindenütt egyformán nehézkes, halvány és szétfolyó

stílus okozza a lidércznyomást, mely az olvasót eleinte untatja, utóbb

fárasztja és idegessé teszi. Pedig hát lehet-e valamirl szebb és a gyer-

mek kedélyét inkább megható bevezetést írni, mint azokról a szegény,

szánandó lényekrl, kiknek szenvedései és égbekiáltó kínjai az egész

emberiség bnlajstromába bele vannak vésve.

Mindjárt az els sorban azon ütközünk meg, hogy az els mondat

így szól: p. 3. tA rabszolgaság a régi társadalomban természetes, igaz-

ságos és elkerülhetetlen dolog volt. » Tudom, hogy az • igazságos* szót

a szerz miképen kívánja értetni, de ez mit se változtat a dolgon, a ki-

fejezés legalább is szerencsétlenül van megválasztva.

Maga a fejtegetés egymásutánja nem alkot egy szép lánozot, hanem

az egyes mondatok sok helyen nagyon is laza vagy semmiféle összefüg-

gésben sem állanak egymással,

P. 6. olvassuk ezeket a mondatokat egymás mellett: tNem része-

sülhetett testi fenyítékben azon szolga sem, a ki valamely jóshelyrl

térvén vissza, e fogadalmi útjának jeléül koszorút viselt. Legfontosabb

volt azonban azon szokás, hogy a rabszolgák részt vehettek a házi áldo-

zatokban, st a nemzeti istentiszteletnél megjelenhettek legalább mint

passiv szemlélk. Mégis (?) minden az úr szeszélyétl függött, még
* sem (?) volt irigylend ezek helyzete sem. Xenophon a rabszolgák sza-

porodását az állatokéval egyenrangúnak tartja. Aeschylus szerint a rab-

szolgáknak nincsenek isteneik. Platón azt javasolja, hogy a szolgákat

nem kell inteni, mint a szabad embereket, hanem mindig büntetni*

A büntetések pedig a görögöknél majd kivétel nélkül testi fenyítékben

állottak. Természetes, hogy az ilyen eljárás (?) az uralkodó (?) osztály

erkölcsi érzetét (?) csak lealacsonyíthatta.* — És ilyen egyhangú tenor-

ban megy ez így tovább a fejezet végóig, a hol azután oda van írva,

hogy melyik forrásmbl való. így az egyes fejezetek is mozaik-módra

vannak egymás mellé helyezve, holott ha az értekezés szerzje kissé ön-

állóbb lett volna a kidolgozás formájában, bátran elmaradhattak volna

az egyes szakok végén álló nevek. Ilyesmi csak zavarólag hat az olvasóra.

Hiányok és stílusbeli hibák, st fölötte különös helyesírási eltéré-

sek is fordulnak el az értekezésben.
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p. 8. «Hogy a rabszolgaság szükséges és törvényszer, azt a ró-

maiak ép úgy osztottak mint a görögök »,

p. 19. titt készttettek maguknak befolyást*,

p. 8. fa rabszolgaságban egyike feküdt a leglényegesebb mozzana-

toknak »,

p. 22. • a hívatásos orvosokat a legkedveztlenebb szentekkelnézték •

,

p. 32. «a villionst rendszerint azon nemzetbl tették*.

Hasonló stílusbeli gyakorlatlanságra vallanak az ilyen mondatok,

mint cA rabszolgaság könnyen keletkezhetett a hadi foglyok túlnyomó

száma miatt. Ugyanazon viszonyok (?) hosszabb tartama mellett születés

által (?) szintén elállhatott a rabszolgaság*.

Máshol is azt kell megjegyezni a mondat végére, hogy non liquet,

mint pl. p. 8. azt olvassuk : •Hiányzott ugyanis a teremt és teremtmény

fogalma, mely nemcsak a mindenség, hanem az emberiség egységét is

közel hozza egymáshoz (?) * . Mi ez ?

Mit mondjunk továbbá az ilyen mondatszerkezetrl, mint a mint
ugyancsak azon a 8. oldalon olvashatunk: «A rabszolgaosztály növe-

ked szaporodása, mely a rómaiak eltt származás, (!) vallásra és er-

kölcsre nézve idegen volt, a mveltségben pedig sokszor nagyon is felül-

múlta ket* — most még két elmondat következik, azután jön a f-

mondat, melynél az els mondat tartalmáról — a kuszált szerkezet

miatt — már megfeledkeztünk.

Vájjon nem borzasztó-e az efféle homályos mondat (p. 13.) : • a rab-

szolgák nagy tömege miatt elállt kényszersége bizonyos kormányzás-

nak, mely számos egyént alkalmazott a végre, hogy a felügyeletet (?) s

a famíliákat (?) gondozza*. Felügyeletet és famíliákat gondozni — két-

ségkívül merész zeugma I

Mosolyt gerjeszt a következ mondat is : (p. 23.) «Ez (t. i. azana-

gnosta hivatala) mindig nehéz hivatal volt, mivel folyton készen kellett

lennie akár az asztalnál, akár éjjel az uraságnak felolvasni a legújabb

irodalmi termékeket, vagy pedig fürdós közben, után, (?) vagy a bedör-

zsölós, kenés stb. (? ?) alatt, ha az úr már különben is (?) el volt foglalva

valami szellemi (?) munkával*.

A sajátszer orthographiát csak lapidaris módon mutatom be :

Thezeus (asylum mellett), bekennt (a bekenni ige participiuma),

benns, megszóllítania, vászonynépséget, Plutarch, Horaozius, zsák-

mánnyal, tartománnyal, vesszük (roszsz mellett), valljon stb. Tanár-

embernek nem szabad ilyen luxust megengedni, hogy tetszése szerint

válogasson az egyes vagy ketts betkben.

Hanem mindezek a felsorolt dolgok, bár minden olvasónak szemet

szúrnak, nem éktelenítik el ezt a programmértekezést annyira, mint a

p. p. 16. 17. 18. 25. 26. 30. 42. 43. 49. olvasható obscoenitasok, melyek

közül csak egy-kettt fogok idézni.
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A mezítelen rabszolga, kinek a vev eltt elnyeit stb. (?) kellett-

bemutatni, a fajtalan phrygek és a kecses miletusi nk, meg a marok
sóért (?) és kevés borért megvásárolható ifjú lányzó, a termékenyebb-

rabnk, továbbá azok a szerencsétlen lények, tkikben nem elégedvén

meg a természetadta mostohasággal, mesterségesen, st ervel is túl

akartak tenni a természetem, a mesterséges módon elállított hímnk
— hermaphroditi — mindenesetre oly pikáns jelleg dolgok, melyeket

iskolai értesítkben szóbeszéd tárgyává tenni nem illik. És vájjon min
képet vág az a 14—16 éves gyerek az ilyen mondatok olvasásakor : (p.

49) tA nk még kénytelenek voltak magukat odaengedni baromi termé-

szet uraiknak vagy a kejelgknek a lupanariákban, melyeket az urak

nyereségvágyból nyitottak. A szigorú Cato díjat szabott az ölelkezésért

saját rabnivel. Ez utóbbiak fiatal korukban az ittas vendégek kéjének,

öregségükben gúnytárgyáúl szolgáltak, s elaszott kebleikre fajtalan verse-

ket bélyegezteki.

28. A nagybecskereki k. fgymnasiumban 1880/90. tanévben

iskolai használatra elfogadott nyelvtani és mennyiségtani megne-
vezések. (A nagybecskereki községi fgymnasium.) — A tanítás mki-
fejezéseinek egységes alapon való megállapítása évek óta szóba szokott

kerülni az országos tanáregyesület közgylésén, de sajnos, a kérdés mind*

ezideig nem nyert megoldást. Mindnyájan tudjuk, mennyi bajjal jár

különösen a tanév elején a más iskolából jött tanulókat hozzászoktatni

az osztály által használt mkifejezésekhez. Hogy hamarjában egyebet

ne mondjak, gondoljunk csak az igeragozás terminus technicusaira.

A mely tanulók a prcesens, impeifectum, futurum, perfectum, plus-

quamperfectum és futurum exactum szavak szerint tanulták az ige-

idket, azok a fiúcskák csak nagy nehezen tudnak hozzászokni a pro-

sens imperfectum és futurum perfectum-féle két szóból álló nehézkes

mkifejezésekhez.

No de a baj megvan és így mindenesetre arra kell törekednünk

mindnyájunknak, hogy mentül elbb egységes terminológiát kapjunk^

melyet az országos tanáregyesület elfogad és beterjeszt a minisztérium-

nak. A közoktatásügyi kormány az országos közoktatásügyi tanács

révén kötelezvé teheti az általa szentesített mnyelvet és akkor min-

den tankönyvíró tudja, mihez tartsa magát. Másképen bizony alig lehet

segíteni azon a tömérdek kellemetlenségen és bajon, melyek a mostani

dissolut állapotok mellett a tanítás ügyének útjába köveket henge-

rítenek.

De hát azért vannak az egyletek az egyénekért és nem megfor-

dítva, hogy egyes ügybuzgó férfiaknak a maguk jószántából, privát dili-

gentiából és nem hivatalos megbízásból kell lerakniok az cegyesület

Digitized byGoogle



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 801

sikeres mködésének* alapköveit A nagybecskereki községi fgymna-
sium igazán a legszintébb hálára kötelezte maga iránt nemcsak az or-

szágos tanáregyesületet, hanem a mi édes mindnyájunknak áldott közös-

ügyét : a magyar tanügyet.

Legozélszerbb volna, ha az említett intézet tanári kara az idei

közgylésnek ezt a nagy szorgalommal és önzetlen ügyszeretettel

készült elaboratumát elterjesztené és ezzel a kérdést napirendre

tzetné. Az egyesület azután elismert nev tankönyvírókból álló bizott-

ságot küldhetné ki, melynek tagjai felülvizsgálnák azt a kimerít jegy-

zéket, esetleg egyben-másban módosítást vagy javítást eszközölnének

és akkor ma-holnap tényleg megérhetnók azt, hogy meglesz végre az

évek óta pium desideriumképen óhajtott, sürgetett és többször kilátásba

helyezett egységes mnyelv.

Elre meg vagyok ugyan gyzdve, hogy olyan egységes mnyel-
vet nem lehet teremteni, a melynek minden pontja minden tanárnak

tetszését kivívná. Tudvalevleg a rcáoiv áSetv /aXexóv és talán oly

esetben is áll ez a tétel, a mikor professorok számára kell dolgozni. És
így bizonyos conventiók és concessiók nélkül nem igen képzelhet egy-

séges alap oly férfiak körében, kikrl a világhír német élezlap nem
régen azt a malitiosus megjegyzést koozkáztatta, hogy t. i. mindig

ellenkez véleményben vannak.

A magam részérl csak egyes kevésbbé lényeges pontoknál aján-

lanék némi módosítást. A szóban forgó érdemes dolgozat tisztelt szerzi-

nek engedelmével megjegyzéseimet a következkben bátorkodom össze-

foglalni :

A nomen concretum magyarul • összevont* fnévnek van fordítva

(p. 10.) ; az • összevont* nézetem szerint legkevésbbé sem találó, nem is

szólva arról, hogy a hangzóknál és a mondattanban is szerepelhet az

« összevont* jelz; ha más szó nem léteznék, azt hiszem, beérhetnk az

tösszer* szóval, habár ez ellen is lehetne kifogást emelni.

Nem tudom, vájjon mennyiben czélszer különbséget tenni a

köznév (nomen appellativum) és az egyedi név (nomen individuale)

között (p. 10.) olyatén formán, hogy pl. • ibolya* az els, tatya*, tház*

pedig az utóbbi kategóriába való. Qui nimium demonstrat, nihil de-

monstrat.

*A p. 12 olvasható « vonatkozó* névmásnál talán szintén ajánlatos

volna ama színtelen kifejezés helyett a • visszamutató* szót használni.

Ugyanezen oldalon elmaradt az •eljáró* kifejezés, a mely mint

szó megvan a magyarban.

A tárgyas és tárgyatlan igékre való felosztásnál kétségkívül még

külön meg kell különböztetni a szenved tárgyat és részes tárgyat vagy

viszonyrag08 kiegészítt vonzó igéket (p. 12).

Phllologiai Ködöny. XV. 7. 52
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A határozó eseteket talán lehetne latinal instrumentalis-nak

mondani (p. 14.). Részemrl egyébképen nem helyeselhetem, hogy a

latin genitivusnak és dativasnak magyar neveit mellzzük, mintha
bizony azok nem is léteznének. Nemcsak névleg, hanem re vera fogal-

milag is meg vannak azok a magyar nyelvben.

A ipossum és «Sóva(iaii igék nem ható igék (p. 15.).

A hiányos fnévragozásnál a «tenebrse» helyett a ívis, vim vi*,

vagy a «vice> viees etc. alakokat kellett volna felhozni. A plurale tan-

tumok külön csoportot alkotnak (p. 16.)

A latin abondans-nak megfelel <bvelked* terminust bátran

nélkülözhetjük (p. 16.)

Sehogysem tudtam megbarátkozni ezzel az elnevezéssel: • vissza-

helyez* ragozás (a példa: ich brenne, ich brannte) (cf. p. 16.)

Az igéknek tövek szerint való felosztását el lehetne fogadni,

habár másrészt az is igaz, hogy ezzel a tanuló, a régi négy csoport

helyett hat csoportot tanul ; de ha már inkább vagyunk barátjai a több-

szörösnek, mint az egyszerbbnek, akkor talán czélszer volna elször

a hosszú magánhangzóé tövüek csoportját és vegyes tövüek csoportját

megkülönböztetni egymástól; ekkor mindegyiknél három-három alá-

rendelt osztályt kapnánk (cf. p. 16.).

Nem egészen szabatos az eljárás, ha a tanuló a rendhagyó igék-

nél olvassa ta vagyok, voltam, leszek* alakokat, mint példákat ; pár

sorral alább pedig ugyanazokat a változó igetnél is megtalálhatja

(p. 16.).

Hogyha a ketts terminusokat fogadjuk el az igeragozásnál, akkor

(p. 18.) nem beszélhetünk perfectum participii-rl, hanem csak praete-

ritumról . Az igemódoknál a szerzk a verbum fínitum alatt is négy-öt

módot különböztetnek meg : jelent, feltételes vagy óhajtó, felszólító és

kötmódot. Itt is helyén volna az egyszersítés ; a jelent, felszólító

és feltételes mód teljesen elégséges (p. 18.).

Az igeragozás táblázatos összeállítása ellen, azt hiszem, több kifo-

gást lehetne emelni. Magam csak a sorrendre nézve azt bátorkodom

megjegyezni, hogy különösen a ketts terminológiára való tekintettel

sorrendben kellene megtanultaim a három imperfectumot (prasens i.,

praeteritum i. és futurum i.), azután úgyanily sorrendben a három

perfectumot. A szerzk által közölt schema a tanulóra nézve roppant

fárasztó és nehéz, mert a már magában véve sem könny igeragozást a

sok felesleges megkülönböztetéssel complicálttá teszi. Ezt a táblázatot

körülbelül a felére lehetne reducálni (p. 20.).

A coniugatio periphrastica miért neveztessék magyarul « szer-

kesztett* ragozásnak ? Akkor már inkább maradjunk meg az elég kife-

jez tkörülírt* coniugatiónál (p. 22.).
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Teljesen indokolatlan fa többes képzés* és t birtokképzés » abból

^az egyszer okból, mert az nem képzés, hanem ragozás (p. 22.). Úgy-

szintén talán inkább fokragogas, mint iókképzés. (? Bzerk.)

Az összevont mondat kimaradt (p. 24.).

A ketts tárgynál felhozott példák nem fedik egymást Magyarul:

•Borulni látom az eget* egy valóságos aoeosativns oum infinitivo, úgy-

szintén a német: iEr hört die R&uber flüstern*. Ámde a latinban:

«Ego te linguam Latinam dooeo» más eset forog fenn, mely nagyon

hasonlít az obiectum pra&dicativumhoz (p. 26.).

Nem szólhatunk ablativus tan-ról, sem aocueativus looi-ról, sem
dativus loci-ról a következ példában : in rbe Roma, intra murog.

Mi pugnae adfiiit (p. 29.).

A felhozott 17 darab határozó csak azt mutatja, hogy azok a nyel-

vészek, kik ezeket a mindenütt jelen való határozókat felfedezték, nem
látták be, hogy k voltaképen nagyon is határozation fogalmat részesí-

tettek meg nem érdemelt és meg nem érthet kitüntetésben.

A p. 34. olvasható participium relativum és egyszer participium

példáiból nem értettem meg a felosztás alapját.

Határozói jelz tényleg van a magyarban, pl : egész utón haza-

felé stb., ellenben : priori Remo a latinban nem határozói jelz (p. 34.).

A • választó* mondatok helyett inkább ajánlanám a • szétvá-

lasztó* szót (p. 36.).

Az oratio recta és oratio obliqua-nak van találó magyar neve is.

.(A jegyzékben hiányzik a magyar elnevezés p. 38.)

A mellékmondatok fajai — mondatrészek szerint — nincsenek

megemlítve, (p. 40.)

A 42. oldalon olvasható mondatalakítás attractionak van for-

-dítva. Ez teljesen érthetetlen elttem. De a lehet leghomályosabb

marad elttem az a tény, hogy míg a latin: turbem quam statuo,

vestra est* és a görög : t (ji[iv7)o&e toö 5pxot> o5 ó[ui>(ióxate » mintaszer

példák az attraotio igazolására, addig az ezekkel egy kalap alá foglalt

többi latin és magyar példák nyomát sem mutatják az attractionak.

Itt valami tévedésnek vagy • sajtóvétségnek* kell fenforognia.

A mathematikai elnevezésekrl nem szólok, hanem még csak

röviden azt jegyzem meg, hogy a p. 8. olvasható tsynisesis* okvetlenül

<tgynizesÍB», annyival inkább, mert könnyen összetéveszthet egy másik

mkifejezéssel, melynek neve synesis (constructio ad synesin).

A dipktongü8 th-val irandó (p. 6.); a tquaesito* helyett valószí-

nleg quesrito olvasandó.

Lehet, hogy mások még egyéb módosításokat ajánlanak, de az

mit sem von le a munka értékébl, mely igen sok tekintetben mindnyá-

junknak dicsér elismerését és indokolt köszönetét érdemli meg.

Dr. Prüzsinszky János.

52*
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29. Telmányi Emil, Vonások a görög eposok küls kultúrája-

nak megértéséhez. (Aradi kir. fgymn. és a vele összekapcsolt állami

freáliskola 28. L) — Ismeretes dolog, hogy az archeológia újabb vív-

mányai kiváló befolyást gyakorolnak a homerosi kor képének megalkotá-

sára s hogy Homeros magyarázói mind nagyobb figyelemben részesítik az

eléjök táruló értékes anyagot. (V. ö. nálunk pl. Osengeri jegyzeteit.) Az

ásások folytán napfényre kerül adatok világosságot árasztanak az

eddigi gyanítgatásokra, lerontják a kétségteleneknek hitt magyaráza-

tokat s biztos alapra helyezik a homerosi realekat. Nincs ugyan okunk

abbeli félelemre, hogy a Homerosnál oly szemlélteten leirt tárgyak egy-

tl egyig az eddigitl ttoto c&loi elüt magyarázatot fognak nyerni ; de-

van okunk arra, hogy különösen a költi phantasia szülte leírásokat az.

egykorú tárgyakkal összemérve, a homeros-kori míveltség túlságos magasz-

talásától tartózkodjunk. Azonban itt is, mint mindenütt, csak a közép-

úton haladva juthatunk a tiszta igazsághoz. A napfényre került tárgyak

nem arra valók, hogy Homeros kora fell táplált fogalmunkat, melyet

sokáig egyedül az eposokból alkottunk magunknak, merben hamisnak

nyilvánítsuk, hanem, hogy velk a szemléltetést és a tárgyilagos tanítást

elmozdítsuk. Különben sem hihet, hogy volna tanító, a ki a homeros-

kori építkezés, ruházat, étkezés, harcz stb. módját valami túlságosan fényes-

nek gondolja, vagy a ki azt tanítaná, hogy nincs idealisabb társadalom,

utánoznivalóbb míveltség, finomabb erkölcsi érzék, mint a milyent Ho-
meros költeményeibl tanulunk, mert a ki ilyet olvas ki Homerosból, az

szem ell téveszti a költemények mvészi czélját, ©stheticai értékét a

olyant következtet bellük, a minek egyátalán nincs alapja. Viszont téved

az, a ki tisztán az újabb kutatásokra támaszkodva, a homeros-kori mívelt-

ség képét kizárólag ezekbl akarja reconstruálni ; téved pedig azért, mert

Kis-Ázsia aeol és ion városainak területén, vagyis az eposok keletkezése

helyén, rendszeres ásásokat még nem tettek ; be kell tehát érnünk azon

szórványos kutatásokkal, melyeket a régiségbúvárok eddigelé egyéb vidé-

keken végeztek. Telmányi úr mindazonáltal föltette magában, hogy a

homeros-kori régiségekrl az újabb kutatások alapján fest képeket tanít-

ványai számára, eme szakaszok rendje szerint : építkezés, ruházat, etiketté,,

fegyverzet, bútorok. Megvallom, sokkal tartalmasabb, átlátszóbb, kedve-

sebb rajzokat vártam volna tle. Kifogásai vannak az építkezés egyszer-

sége, a házi tisztaság stb. ellen ; küzd a görög és modern mvészek fel-

fogása ellen is, mivel — mint maga mondja — amazok nem ismerték

idejükben az olyan archeológiai studiumo&at, a minoí (sic !) manap a

modern festk néha kétes érték tudományos és sesthetikai alapossággal

tesznek akkor, ha a letnt idkbl akarnak valamit elállítani, •— s

ugyan nem sokkal alább mégis megvallja, hogy a modern mesterek

®sthetikai tekintetben helyesen jártak el, mivel ez az elállítási mód felel

Digitized byGoogle



PHILOLOOIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 805

meg leginkább a mvészi kívánalomnak*. Roppant hézagosan, kisebb-

nagyobb ellenmondásokkal beszél fölvett tárgyairól és többször kinyilat-

koztatja, hogy csak ennyit akart mondani, s nem többet, mert a ki látott

már régi képeket, az eltt úgyis világos az egész dolog. Stílusa pongyola,

úgyhogy nemcsak a mondatrendezésben hiányzik nála a gondosság, ha-

nem egyszer szófzésekben is ; pl. ilyeneket olvasunk nála : <Azok az

aeolok és iónok, a kik hazájukból kiszorítva ázsiai partokon telepszenek

le, a bensztilöttekkel szemben gyorsan kellett védelmi eszközökrl intéz-

kedniök, nem volt idejük arra, hogy városaikat kfallal vegyék körül >

(6. 1.), vagy : «Harczias nemzet volt a görögök* (22. 1.). Gondolkoztam

jróla : honnan lehet az, hogy szerznk eladása oly hézagos, színtelen és

pongyola ? Mert többszöri átolvasás után sem tudtam benne föllelni azt a

vezérfonalat, mely minden leírástól megkívánható. Végre rájöttem. Figyel-

mesen átnéztem Helbignek ismeretes nagy mvét («Das Homerische Epos

-aus den Denkmálern erláutert*, Lpz. 1887), mely után Telmányi úr saját

vallomása szerint dolgozott, s átnézetem arról gyzött meg, hogy szer-

znk értekezése nagyon hiányos kivonat, még pedig Helbignek teljes,

4>zaz 429 lapnyi mvébl (t. i. nem számítva a könyv végén lev két pót-

lékot, melyek 18 lapot töltenek be). E szerint T. úrnak kár volt kikelnie

azok ellen, a kik a Horn. költeményeiben található anyagot nomenclatura-

szeren elszámlálják ; mert voltakép sem tett egyebet, mint Helbignek

mvét jól-rosszul kivonatolta. Nem akarom felhozni azon merész mondá-

sokat és ítéleteket, a melyeket úgyszólva egytl-egyig a német szerz után

apodictice (pl. mindjárt az elején a költeményekrl minden okadatolás

nélkül úgy beszél, mint compiüatáókról) megkoczkáztat ; nem akarom

egyenként felsorolni stiláris botlásait és más, szóvá tehet pontatlanságát,

csupán azt a jellemzését akarom megróni, a melyet Mahaffynak egyik

mvébl (így idézve : V. ö. Mahafify Social life in Greece, London) ránt

el, kinek nyomán a homerosi társadalmat csupa ármány- és hamisság-

nak tünteti föl. Elször is megjegyzem, hogy az egész ítélet ily mereven

nem áll sem az ó-, sem az új-kornak egyetlen társadalmáról sem ; még
kevésbbé illik a homerosi társadalomra, mert az ellenkezre a példák

egész seregét lehetne idézni (v. ö. Ferenczynek erkölcsi irányú mvét
Homeros philosophiójárói). Másodszor alig van író, kinek egyes helyét

föl ne lehetne használni pártállásunk bizonyítására. Ámde nem kiszakí-

tott mondásokkal kell a magunk véleményét igazolnunk, hanem ismer-

nünk kell az idézett szerzknek egyéb helyeit is, s ezekkel egyetemben

kell ket tanúskodásra hívnunk. Tudtommal Mahaffynak is vannak más

nyilatkozatai, hozzuk fel tehát azokat is : majd meglátjuk, hogy a világ

minden népét erényeivel és hibáival együtt kell jellemeznünk. Egyébiránt

ajánlom T. úrnak, olvassa el Csengén észrevételeit, melyeket Odysseája

bevezetésében a homerosi világnézetrl olyfinom érzékkel nyilvánít.— Még
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egyet! Szerznk a görög erkölcsi érzetet és vitézséget néhányszor a ger-

mán czivitiz&tio (sic !) hasonló erényeivel állítja párhuzamba. Ez egy-

részt igazságtalan egybevetés, másrészt mikor magyar fiu ilyet olvas,

méltán kérdezheti : miért kell épen a germán fajnak juttatni ezt a nagy

dicséretet, holott a saját faja semmivel sem áll alább amannál ? !

80. Kutrucz Rezs, Homeros Odysseája, 1. ének, fordítás

21—32. 1. (Pozsonyi kir< kath. fgmns). — Eutrucz Rezs úr 447, tehát

az eredetinél hárommal több sorban nyújtja Horn. Odysseájának 1 . éne*

két értelmes és magyaros fordításban. Versei 14 szótagú (= 4+4-f4-t- 2),

párosan rímel sorokban fzdnék egymáshoz. Fordításán meglátszik,

hogy els sorban hségre törekedett, s e tekintetben oly tökéletességre

vitte, hogy prózában sem kívánhatni pontosabb fordítást. Észrevehet,

hogy igazi lelkesedéssel dolgozott fordításán az elstl az utolsó sorig.

Legyen szabad mégis néhány megjegyzést tennem verselésére. K. úr

1. nem mindig vigyáz a tactusok idbeli egyenlségének törvényére, mely

azt kívánja, hogy a négyszótagu ütemek lehetleg rövid szótagokat tar-

talmazzanak, a kétszótaguak pedig hosszú szótagokból álljanak ; 2. ügyel-

nie kellene arra, hogy a tactusokban helyet foglaló szótagok külön szót

alkossanak s ne úgy vonódjanak át az elz ütemekbl ; 3. az ictus vala-

mely mondattanilag jelentékeny szótagra essék. Igaz ugyan, hogy e sza-

bályok ellen nagynev költink is vétenek ; de azért mindig megvan ná-

luk a törekvés, hogy szigorúan szabályos ütemeket alkossanak. Ha tehát

K. úr azon lesz, hogy az említett törvényeket érvényesítse, versei kétség-

kívül gördülékenyebbek lesznek a jelenlegieknél. Bimei elég jók; csak az.

tnt föl elttem, hogy többször egészen különböz cyclusok befejez és

kezd sorait rimelteti össze.

Egyéb megjegyzéseim ezek : 21. 1. hibás ragozás : kiket nem ért

szörny romlás s nem ölte meg vészes tenger. (Legfölebb úgy menthet,

ha az tket* szót értjük alattomban.) Athénének következetlenül egyszer

kékszem, másszor meg fényes szem a jelzje. A nyelvtanok szerint a
birtokragos fnév melll a 3. személyben nem szabad elhagyni a tárgy-

ragot így: kezük' (= kezöket, 24. 1.). tOdysseust két esetben négytagú,

máskor háromtagú. E sorban : «Hogy nyilait bekenni legyen emberöld

mérgei (27. 1.) erltetettnek tartom az ,ait' összeolvasását, úgy szintén

(28. 1.) a Menelaoa szóbeli egybeejtését is ; ily alapon a •mindannyian *

szóból (30. 1.) az i-t inkább törülném.
t
Eupeitheos' (31. 1.) tán sajtóhiba

Eupeithes helyett. Erltetett birtokviszony i szórend ez: • útján erszak-

nak. (31. 1.).

Ismétlem : K. úr egyébként gondos fordító, s szóban forgó mutat-

ványa reményt nyújt arra, hogy a mfordítás terén szép dolgokat fog

létrehozni.
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81. Dr. Kovalik János : Észrevételek a philologiai oktatáshoz.

83—86. 1. (Tresztenai kir. kath. gymn.) — E szkkeret, nem egészen

negyedfél lapnyi ezikkeeske azt akarja megmutatni, hogy kell a classicis-

mus tanításában érvényesíteni a realismust és mikép lehet a magyar és

latin nyelvet párhuzamosan tanítani, tekintettel a német nyelvre is. —
Amazt a czélt a czikkíró szerint úgy érjük el, ha a deákot arra szoktat-

juk, hogy mindent úgy fogjon fel, a mint valóban van. De hogy mikép

érti az ily módszer tanítást, vagy hogyan járt el a maga tanításában,

arról nem szól, hanem azt mutogatja, hogy a classicismus fejleszti a meg-

figyel tehetséget, elsegíti a fogalomalkotást, meg az ítél és elvonó

képességet. — Áttér aztán a latin, magyar és német nyelv közti kapcso-

latokra és sürgeti a rokon jelenségek felhasználását a nyelvtények magya-

rázatában. Azt hiszem, ebben a dologban mindenki egyetért a czikkíró-

val ; csak az nem volna helyén, ha az ily hasonlítgatást eltérbe helyeznk

8 a tulajdonképi czélt, az idegen nyelvnek a gyermek szájához és füléhez

való idomítását, vagyis a könnyüszer nyelvtanítást elhanyagolnék. Min-

dennek megvan a maga ideje, s ha a nyelvet idejekorán elsajátíttatjuk az

ifjakkal, lesz még elég idnk arra, hogy a nyelvekben mutatkozó egyezé-

seket és eltéréseket megbeszéljük.

K. úrnak fönn, Árvában, elég fáradságába kerülhet a nyelvek tani*

tása ; — ezen körbe vágó tapasztalatait tegye inkább közzé, a helyett,

hogy általános elveket hangoztat. Tapasztalati tényekre van szükségünk,

nem szabályokra. Bódiss Jusztin.

32. Nagy Ferencz, Üosvai-Arany Toldija. (Kecskeméti reform,

fgymnasium, 3— 13.1.) — A szerz •népszer ismertetés i-nek nevezi

dolgozatát. Ha a népszerséget egyértelmnek tartja a felületességgel,

akkor dolgozatát mindenesetre joggal nevezi •népszernek •. Ennél felü-

letesebb és zavarosabb párhuzamot Uosvai és Arany tToldit -járói még
akarva is nehéz volna írni. A dolgozat 1 1 oldalra terjed. Ebbl hatod-

felet, tehát az egésznek épen felét a Toldi- trilógia tartalmának száraz

kivonata tölti be. Másik fele Ilosvai korának és mvének ismertetése s

egy csomó szóvirág, mely Arany elbeszél mvészetének ©sthetikai mél-

tatása kívánna lenni. Kifejezéseiben a szerz roppantul naiv. Bevezetleg

nem mulasztja el megjegyezni, hogy taz olvasó szíves figyelmét bátorko-

dik kérni* fejtegetéseihez; majd meg így kiált fel : tOh bár lenne erm e

képet (Toldi jellemrajzát) a nagy költ emlékéhez méltóan fotografálni,

s úgy mutatni be, hogy szépségébl nagyon sok ne vesszen el. Megpróbá-

lom, s ha czólom nem sikerül, mentsen ki a hódolat, melylyel a nagy

vatesnak adózom!* A mikor elmondja, hogy a € Toldi Szerelmé t-nek

szerkezete kevésbbé egységes, mint a másik két részé, siet hozzátenni

:

•De ami hiánya van, az is csak egy Aranyban tnik fel annak, másban
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erénynek tartanok, ha annyi egység volna, mint ebben.* Annak illusztrá-

lására, hogy a magyar nemzet mennyire tiszteli Aranyt, cminden ma-
gasztalás helyett* osak azt hozza fel, hogy a nemzet «költnk emlékszob-

rára 80 ezer forintnál nagyobb összeget rakott össze*. Ha talán volt még
Magyarországon oly tzsdei üzér-lélek, ki nem akarta elismerni Arany

nagyságát, Nagy Ferencznek e 80 ezer forintos érve után bizonyára meg
fog hajolni a költ eltt. Ilyen a szerz eladása ott is, a hol fejteget és

elemez. Hogy az Hosvai korabeli elbeszél költészetet jellemezze, elmondja,

hogy a Mátyás udvarában él külföldi tudósok elismeréssel szólnak a ma-

gyar énekekrl, de ily ének, fájdalom, nem maradt fenn egyetlen egy

sem; ennek daczára a szerz ily párhuzamot von a fenn nem maradt

énekek és a XVI. századnak, Hosvai századának elbeszél mvei közt : «Ha
ott virágos mezben képzeljük magunkat tele a költészet édes illatával,

andalító zenéjével, itt letarolt mezben járunk, melyen hideg józanság,

léht okoskodás, unalmas papolás terem, s csak itt-ott csillámlik meg
egy-egy idegen gyöngyszem, mely tán tévedésbl maradott a kietlen

pusztán.* Ezután kijelenti, hogy nem lehet czélja e nagy változás okát

fejtegetni, elégnek tartja megemlíteni a tényt. De azért öt [sorral alább

mégis csak fejtegeti, hogy a XVI. század «a vallás-erkölcsiség kora, s

azért lett oly meglepen hideg elbeszél költészete, mert az írók csak

eszköznek használták egy szerintök magasabb czél elérésére.* S miután

néhány odadobott vonással jellemezte Hosvai mvét, ily ékes szavakkal

tér át Arany eposzára: «De nem idzöm tovább e rideg tájékon, hanem
inkább elvezetem olvasóimat egy szép, kies, virággal ékes gyönyör tün^

dérkerthez, Arany János örökbecs eposzához. És itt méltóztassanak

megengedni, hogy bevezetésül idézhessem . ...» De magam sem kívá-

nok — hogy a szerz metaphorájával éljek — tovább is idzni e tájékon,

mely annyi szóvirágot, de egy árva gondolat-kalászt sem termett.

33. Gellért Jen, Ney Ferencz emlékezete. (Budapest-fvárosi

IV. községi nyilv. freáliskola, 3—30. 1.) — A kegyelet meleg hangján

írt emlékbeszéd ez a másfél év eltt elhunyt kiváló tanférfiúról, kinek

életérl és félszázadot meghaladó munkásságáról, a tanügy érdekében

folytatott lelkes küzdelmeirl szeretetteljes gonddal fest képet a szerz.

Természetesnek találom, hogy az emlékbeszéd írója legszívesebben a

mellett idz, a mi az elhunyt paedagogus életében lelkesít, példaadó, s

lemond arról, hogy kritikát gyakoroljon mködése felett. Ennek tulajdo-

nítom azt is, hogy Ney Ferencz írói tevékenységével nem foglalkozik b-
vebben. Alkalmasint attól félt, hogy a szárazabb természet fejtegetések-

kel megzavarná az egész dolgozaton végigvonuló emelkedett, meleg han-

got. Annál behatóbban jellemzi Ney Ferenczet mint a nemzeti tanügy

bajnokát, ki egész életét a nevelés és oktatás feladatainak szentelte s még

a legválságosabb idben is h maradt ügyéhez. S így annak a czólnak,
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liogy az elhunyt emlékét a pályatársak és a tanítványok eltt felújítsa,

teljesen megfelel az elismerésre méltó gonddal s lendülettel írt dolgozat.

34. Kováts Antal, A magyar nép érzelem- és kedélyvilága

-dalaiban. (A kegyes-tanítórend kecskeméti fgymnasiuma, 3—56. 1.) —
A mióta a közfigyelem fölébredt a magyar népdal iránt, jóformán egész

irodalma támadt e mfajnak. A népköltészettel való foglalkozásnak ket-

ts hasznát is láttuk. Elbágyadt mflköltészetünk életadó forrást talált a

népköltészetben, melytl felújult, megersödött ; anyagot, formát, kifeje-

zést egyaránt merített belle. Másrészt pedig a népköltészetbl tanultuk

meg fajunkat igazán ismerni és szeretni. A magyar népdal, mint a nép

szellemének alkotása, megmutatja nemcsak azt, hogy miként gondolko-

zik és érez általában a nép, hanem különösen a magyar nép. Ezért a

legfontosabb adatokat a magyar embernek és fajnak lélektanához a nép-

költészetben kell keresnünk. Kováts Antal az elttem fekv értekezésben

megkÍ8érelte ez adatok összeállítását, s bár nem vagyunk szkében a

ínagyar népköltészettel foglalkozó tanulmányoknak, mégsem végzett

felesleges munkát, mikor dolgozatát megírta.

A szerz népköltésünknek formai és nyelvi oldalait egészen tekin-

teten kívül hagyja s csak azt az érzelmi anyagot vizsgálja, mely a nép

dalaiban kifejezésre jut. Szóval dolgozata egy darab néplélektan kíván

lenni. Sorra veszi a magyar nép-élet fbb mozzanatait, a mint azok a

•dalokban tükrözdnek s megmutatja, min kedélyt tanúsít népünk az

-élet különféle körülményei között. Dolgozata a következ részekre oszlik:

Hazafias dalok. Katonadalok. A magyar nép életmódja. Szerelmi dalok

Jó kedv, mulatság, bordalok. Humoros, tréfás gúnydalok.

Az egyes csoportok fejtegetése nagy gondról és alapos olvasottság-

ról tanúskodik. A hazafias dalok tárgyalásánál a szerz figyelmesen

rajzolja azokat a közállapotokat is, melyek közt a dalok születtek : nem-

zetiségi küzdelmeinket, szabadság- és vallásháborúinkat, melyeknek fbb
eseményeirl, nevezetesebb szereplirl a népköltészet sem mulasztja el

megemlékezni. Hiányosabb a történeti háttér a katonadalokról szóló

fejezetben. Itt csak nagyjában csoportosítja a szerz idevágó dalainkat, s a

katonáskodás fejldésének fontosabb mozzanatait alig érinti ; így aztán

a képnek, melyet a katonaéletrl rajzol, nincs távlata. Nem világos az

ily kifejezés sem : •A katonának sorozott nép fia ... a megszokott családi

körbl kiszakítva, szíve elszokik a nemesebb érzelmektl s késbb eset-

leg hazatérve elzárkózik azoknak rá irányuló hatása ell is ». (12. 1.)

Sikerültebb a magyar nép életmódját fejteget szakasz, melyben a szerz

a gulyás-, juhász-, kanász- és a betyáréletre vonatkozó dalokkal foglal-

kozik. Kár, hogy a földmvel életmódot figyelmen kívül hagyta a szerz,

legterjedelmesebb a szerelmi dalokról szóló rész (27—45. 1.). Érdekesen
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mutatja ki a szerz, hogy a magyar nép szerelmi költészetében az érzéki

elem mennyire háttérbe lép a lelki derékBég és erkölcsi kiválóság dicsí-

tése mellett. De azt hiszem, nagyon is eszményi színben látja a szerz a

népéletet, mikor azt mondja, hogy a népnél a kényszerbl eredt és érdek-

sztte házasság fehér holló. Bajos volna bebizonyítani, hogy caz érdek-

házasság úri találmányi, mint a szerz állítja. Hasonló túlzásba esik,

mikor a szerelmi csalódásból ered haláhágyról szólva, megtámadja a
modern pessimistikus költészetet s a világfájdalmas irányt hamisnak,

jogosulatlannak nevezi, mely épen ezért tméltán részesül a helyesen

gondolkodók részérl üldöztetésben •. A • helyesen gondolkodók • ma
már egészen másként fogják fel az egyéniség jogát a költészetben, sem-

hogy a pessimÍ8mu8 üldözésére gondolnának.

A többi fejezetekben is lehetne egy-két kifogásolható helyet találni,

de mindezek nem valami sokat vonnak le a nagy tárgyszeretettel és

vonzón írt tanulmány becsébl. Kelemen Béla.

85. Macska Lajos, Erdélyi János mint kritikus és philosophus*

(A kegyes-tanítórendiek podolini r. kath. algymnásiuma). — Erdélyi

János hátrahagyott gazdag örökségébl a Kisfaludy-Társaság 1886-ban

Pályák és Pálmák czímen egy kötetet adott ki, s az imént Tanulmányok
czímen amannak folytatását adta. E két kiadás közé esik Macska dolgo-

zata. Leszámítva néhány nekrológot, a hivatalos emlékbeszédeket, két

három kisebb dolgozatot, íme mindez, mi 1868 óta, az író halála óta, róla

az irodalomban megjelent. Össszegyüjtött munkái máig sem forognak a
közönség kezébenjói megírt életrajza, kidomborított alakja ma sincsen

még annak az írónak, kinek szíve minden dobbanása az irodalomért

volt, minden gondolata a nemzeti szellemért, minden tette a magyar

mveltségért, minden irata a nemzeti ízlés nemesebbé tételéért. Pedig

ez az író megérdemelte volna

!

Most, id haladtán, egy iskolai értesít szkre szabott terén foglal-

kozik vele Macska Lajos úr, kegyesrendi tanár, vele a ki ítész és bölcsész

volt fképen, egy czikkben épen errl az oldaláról vizsgálva életét és

iratait. Tehát mégis foglalkozik vele valaki, a kor még sem hálátlan

iránta, nem feledékeny érdemeirl. íme ez a dolgozat egyik érdeme, 8 a

másik, hogy szerzje lelkiismeretesen utána járt mindannak, mit róla

a nyomtatott irodalomban meg lehet találni. Innét munkája jobbadán

összefoglalás, csoportosítás, sem nem életrajz, a mi nem akar lenni,

sem nem bírálat, a mi megint nem tud lenni. De méltányló, mert lelki-

ismeretes gondolkodás eredménye; csakhogy némi eredetiségre törekvés,

némi merev tagoltság, némi iskolai jelleg olyan pensumszervé teszik.

Amaz dicséret, emezek kifogások.Az író jól tudja, mit értek mind a ket-

tn, az olvasó vegye észre az alábbiakon.
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A hagyományos bevezetés, miként stilisztikáink tanítják, a milieu

gondolatának parafrasisa. Az ember s az t körülvev korszak egymásra

hatásáról elmélkedik, tétele els részéül adván elmélkedését. Ez az álta-

lános, most j az applikáczió, mely az író és a kor viszonyát magyarázza*
azután Erdélyire tér, s mieltt róla szólna, az t megelz kritikai álla-

potokat vázolja röviden s az ismert skémák szerint : Kazinczy levelei,

Döbrentey, Berzsenyi és Kölcsey, Szemere Pál, Bajza, Toldy. Bajzáról

szólván, elfeledi idézni Erdélyit, kinek véleményét szószerint átveszi,

írván : «mert nála (Bajza) senkisem tudta magát szabatosabban kifejezni

;

továbbá az eszményi elv vallói között egyetlen, ki nem köté magát

görög vagy más idealizmushoz, hanem csak idealizmushoz általán;

szerinte a szépség az emberi természetben fenékül, nem e vagy ama
nemzetben •. Ez Erdélyi stílusa, ez Erdélyi ítélete s épen Bajzáról.

—

Ismerteti a magyar fílosofía rövid múltját, s az eldök röpke fölemlítésé-

vel czéljához ér : Erdélyihez.

így áttérhet értekezése tulajdonképeni tárgyára, s megszabja, hogy

dolgozatában az idrendi sort követi s egy sokszor eladott rövid vázlat-

ban adja életének küls történetét, leginkább Deák Elek dolgozatát

vévén forrásul. Ezt az elkészít részt követi a részletes tárgyalás,

mely végig megyén Erdélyi munkáin, a mint azok évenként megjelentek,

ismerteti a czikkeket, tanulmányokat 8 néhány többé-kevésbbé sikerült

megjegyzést vet utánuk. Mikor ennek a munkának vége van, következik

egy összefoglaló ítélet, b így a keret és a kép készen vannak.

Ez a dolgozási forma, ez a megszabott, korlátok közé szorított,

sablonba préselt eladás valóságosan merészség Erdélyi ellen, kinek

szabad gondolkodásáról, eredetiségérl, formai szabadságáról ismert

dolgozatait így stilisztikai szabályok merev utasításai szerint összeszer-

kesztett vázlatban adja. Ez a megszokott eljárás, és gondolatainak re-

produkálása s a rólok érvényben való véleményeknek hosszú lére eresz-

téee csak arról gyz meg engem, hogy az író megtanulta mindezt, de

nem értett meg semmit belle. A ki Erdélyirl írni akar, legelször szel-

lemét ismerje meg s annak vezérlete alatt fogjon munkához. Az önállóan

gondolkodó Erdélyi megköszönné, ha élne, hogy róla ilyen, a saját lábán

megállani nem tudó gondolkodás mond ítéleteket.

Ember Pál.

Digitized byGoogle



£12 VEGYESEK.

VEGYESEK.

— Schiller ifjúkorával s els költi müveivel foglalkozik Fischer

Kuné egy nem rég megjelent munkájában: Sckülers Jugend- und Wan-
-derjahre m Selbstbekenntnissen (Heidelberg, Winter). A hírneves philosophus,

a ki már több ízben bizonyult költi termékek szellemes magyarázójának

és bírálójának, Schillernek nem annyira küls életkörülményeit, mint

inkább szellemi fejldésének els (1788-ig terjed) korszakát akarja vázolni

és nagyobb súlyt fektet a költ gondolatai s eszméi csiráinak és fejldé-

Beinek kifejtésére, mint múvei reális alapjainak s a keletkezésükre befo-

lyással volt küls ösztönzéseknek kimutatására. Anyagát a költ •önvallomá-

saiból*, els sorban mveibl meríti, névszerint a lyrai költeményekbl s els

négy drámájából, a Haramják, Fiesko, Ármány á Szerelem és Bon Carlos-ból.

Schiller ifjúkori költészete abban az ellentétben gyökerezik, mely a barátság

.és szeretet után sóvárgó szív vágyai és a rideg valóság között tnt fel.

Az ábrándnak s a valónak emez ellenmondása szülte benne a szatirikus

hangulatot, mely majd tragikus fájdalomban, majd gúnykaozajban tör ki.

E hangulatnak megfelelnek ifjúkori költészetének tárgyai is, miket nála

is rendesen valami küls alkalom szolgáltatott. Az ifjabbik Hoven elhunyta

a Leichenphantasie megírására készteti, barátjának, Weckerlinnek halálára

elégiát ír; a Rousseau ez. költemény megírására, a mint Fischer meggy-
zen kimutatja, Sturznak e&y dolgozata (DenkwürdigkeUen vonJoharm Jákob

Rousseau) ösztönözte, — itt olvashatta azt is, hogy Rousseau cFiesque

gróf* történetét és jellemét cPlutarchus ecsetére méltónak» mondotta;

-Sturz irataiban olvashatta Kaufmann Angelika egy képének, mely Hek-
tor és Andromache búcsúját ábrázolja, leírását, ugyanitt egy gyermekgyil-

kos nnek bírái eltt mondott beszédét, — mind oly tárgyak, melyek ha-

tással voltak az ifjú szatirikusra és tragikusra s melyeket aztán költileg

fel is dolgozott. Az ideálnak s a valónak, az öröknek s a végesnek ellen-

téte önkénytelenül a dráma felé terelte; ez ellenmondás csak itt juthatott

teljes kifejezésre egymással szembenálló jellemekben. Els hsei a költ

szellemi physiognomiáját öltik magukra; a cynikus Moor Ferencz s a

rajongó Károly az lényének ellentétes képei. Legmvészibb módon nyi-

latkozik a szatirikus elem az Ármány és szerelemben. Schiller költi fejl-

désére bizonyára nagy befolyással volt Károly Jen herczegnek személyi-

sége; e fejedelemnek, a ki Schiller életébe a gondviselés módjára akart

benyúlni, ós a költnek viszonyát Fischer egy külön fejezetben tárgyalja.

Károly Jen sajátos jelleme, despotikus akarata, méltóságos fellépése és

fényzése kétségtelenül mélyebb benyomást keltettek a költ képzeletében.

A herczeg életének kevésbbé fontos körülményei is bevésdnek az ifjú

költ emlékezetébe; Károlynak hamburgi útja (1781) pl. árnyékot vet

Ármány és szerelemben is : lady Milford Hamburgban, az Elba partján ismer-

kedik meg a fejedelemmel. Fülöp király jellemzésében is felismerhetk

Károly herczeg jellemének egyes vonásai. Az ifjú Schillernek ideális világ-
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nézete azonban, úgymond Fischer, legtisztább kifejezésre jutnak Fosa alak-

jában, itt nem zavarja azt kétely és szenvedély, nem sötétíti el a pessimi-

musnak árnyéka sem. p. g.

— Arany János Fülemüléjéhez. — Pozder K. kimutatta e

folyóiratban (VII. 1079), hogy a Fülemüle meséje megegyezik Nacr-Eddin

egyik tréfájával. Minthogy azonban e gyjteménynek német fordítása csak

1857-ben jelent meg, a Fülemülét pedig Arany már 1854-ben irta, kzve

-

tétlen nem meríthette tárgyát ama gyjteménybl. — Véletlen ráakadtam

ugyanerre az adomára egy XVIII. századi franczia nyelvtanban, s ebbl
azt következtethetjük, hogy az adoma járatos volt az efféle grammatikák-

ban, s ezek valamelyikében olvashatta Arany János. — Az emiitett nyelv-

tannak ez a czime : Nouvelle Grammaire Franqoise et Hongraise nommée :

Le Smcere Maitre de Langue . . . Új Franczia és Magyar Granwuttica.

Soprony 1763. Az ajánló levél szerint Joannes Tkomas írta. — Az említett

adoma a II. rész 288. lapján van s így hangzik

:

Deux Paisans ayant quelque diffórent au sujet d'un oouoou, qui

avoit chanté dans leur voisinage, resolurent de plaider leur eause dévant

le Juge, qui répondit qu'elle étoit de consequenoe, & qu'il lui falloit con-

sulter beaucoup de livres pour l'apointer. Enfin ayant escroqué bien de

l'argent de l'un & de l'autre, il leur dit, au lieu de sentence défínitive:

qne c'étoit pour lui, que le oouoou avait chanté, et non pas pour eux.

Simonyi Zsigmond.

— Goethe olaszországi útjának történetéhez érdekes adalékokat

szolgáltat a weimari Goethe-társaság legújabb kiadványa : Zur Nachgeschichte

der üalieni&chen Reise. Goethe's Briefwechsel mit Freunden u. Kunstgenossen

in Italien 1788—1790. Herausgegeben von Ottó Harnack (Weimar, 1890.>

E levelekben ama baráti kör szólal meg, mely Goethe olaszországi tartóz-

kodási idejében (1786—1788) a költ körül csoportosult; mintegy új világí-

tásban tnik fel bennök amaz olaszországi út jelentsége 8 magát Goethét

is még jobban tanuljuk bellük ismerni. Goethe gyakran emlegette hogy

hogyan •tükrözdik^ az személyisége másokban; mindenki, a kivel

találkozott, máskép sugározta vissza az képmását s ilyformán ismersei

utján tett szert önismeretre. Az önismeret ezóljának szolgált az olaszor-

szági út is. Ennek befolyásáról Goethe autobiographikus munkáin kívül

amaz eredeti levelek és naplók tájékoznak bennünket, melyek Steinnének és

Herdernek voltak szánva s melyek néhány évvel ezeltt (1886) láttak napvilá-

got. Ezek kiegészítésére szolgálnak a most kiadott levelek, melyek Goethe

hazatérése után íródtak s így az olaszországi utazás utótörténetét adják.

E leveleket még Goethe maga rendezte 8 1825-ben megbeszélte Eckerman-

nal publicatiójukat. A mostani kiadó Harnack gazdagabb forrásokból merít-

hetett, mint Eckermann, st az anyag bsége a leveleknek gyakran csak

kivonatos közlésére kónyszerítette. A közlemények Goethének Nápolyból

való távozása után kezddnek, s azonnal látjuk, mily nehéz szívvel válik meg
a költ a kedves helyektl és jó barátoktól. Ez utóbbiak is i«niételtlen kife-

jezést adnak fájdalmuknak, mindegyik a maga sajátos természetének meg-
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felelleg, Kauffmann Angelika, a hírneves festn. Goethe távozása óta, saját

szavai szerint, bizonyos közömbösségben (cin einer Art von Gleichgültigkeit*)

él ; a hétfk miket máskor az társaságában töltött szomorú napokká váltak

;

Moritz, Goethének a metrikában s mythologiában oktatója, szintén elhagyatva

érzi magát, de az emlékezet új tevékenységre ösztönzi, csak most érzi a
Goethével való érintkezés serkent hatását; Meyer Henrik a mremekeket
már csak fél élvezettel szemléli, cmeines Lebens bestes Gltick ist hins
úgymond «... mit Ihnen ist mir die Faokel erloschen, die mich in den Kün-

aten dnrch die Nacht des Zweifels fuhrte.» Mind e levelekbl Goethe lényé-

nek szeretetreméltóságát tanaljuk még jobban ismerni ; látjuk, mint válik

középpontjává minden társaságnak, melyben megfordul. Hasonló benyo-

másokat kelt késbb Goethe eme római barátaiban a szintoly mvészi s

vidám természet Anna Amália herczegné megjelenése, míg a ridegebb Her-

der idegen marad ama jókedv múvészcsapat körében. p. g.

— Némethy Géza Buhemerus-kiadáfláról újabb kimerít és

elismer birálat jelent meg Breysig A. tollából a Berliner Philologischs

Wochenitchrijtben (1891, 421—426. 1.) tDie Fragmentsammlung Némethys

ist — így szól az ismertetés elején — was ihr von vornherein zur Em-
pfehlung dient, eine Publikation der Ungarischen Akademie der Wissen-

sohaften. Wir habén in ihr die erate kritische Sammlung der Euhemerusfrag-

mente ; denn die ebenso gründliche als anziehende Schrift Évhémére, son

livre et sa doctrine, Mons 1876 von R. de Block enthált die wichtigsten

Fragmente nicht im Originál, sondern in der Übersetzungt. Végig megy
azután az egész munka tartalmán s Némethy nézeteit nagyobb részt

helyesli. Mindössze két pontban nyilvánít eltér véleményt, a mennyiben

t. i. a Diodorus Siculus V. könyvének 41—46. fejezetében található Euhe-

merus-töredéket nem kivonatnak, hanem a História Sacra-ból szó szerint

átvett töredéknek tartja s a Firmicus Maternus De errore profanaram reli-

giomun czim munkájából vett Narrationea Eulumsro probabiliter tribu-

endae czím alatt közölt két fragmentumot nem hajlandó Euhemerusnak,

hanem inkább valamelyik késbbi euhemeristának tulajdonítani. Ellenben

Némethy fejtegetései után eldöntöttnek tekinti azt a kérdést, hogy Ennius

Euhemerus-fordítása versekbe és pedig hexameterekbe volt foglalva s hogy
a Noniusnál VII. p. 216. található Ennius-tÖredék nem az Annaleshez,

hanem az említett fordításhoz tartozik s így javítandó ki : tcum sos obsi-

dio magnus Titanus premebat.* A Pseudo-Plutarchusnál De fdacüü philo-

aoplvorum I. 7. p. 880. található s Euhemerusra vonatkozólag fontos testi-

monium gyanánt szolgáló Callimachus-töredékben is elfogadja a Némethy
emendatióját (/óXxeiov) a Bentley coniecturája (nay/aíov) ellenében. Általá-

ban elismeri, hogy a töredékek szövege gondosan emendálva van s a mi
az efajta munkáknál a legfbb, a forrásul szolgáló régi írók hitelességéuek
és egymáshoz való viszonyának megállapítását is sikerültnek ítéli. Végül

így nyilatkozik : tWenn nun auch einzelne Ansichten Némethys begründe-

ten Widerspruch hervorrufen, so habén wir doch in seinen reliquiae Euhemeri
eine sorg/áltige, kritisehe Sammlung der Trüminer jenes antiken Tendenzro-

manes, welclier der erste konsequent durchgeführte Versuch war, dem

Digitized byGoogle



VEGYESEK. 815

scblichten Volksglauben duroh seichte pragmatische Mythendeutung ein

rationalistisches System gegenttber zu stellen.i

— Erdélyi János mint kritikus és philosopnus czímmel a

podolini róm kath. algymnasium értesítjében terjedelmes dolgozat jelent

meg, mely körülbell azt a benyomást teszi ránk, mintha valaki egy parányi

lélekvesztn indulna mély vizekre, s aztán, minden buzgósága mellett, kény-

telen volna a partok mentén oldalogni A szerz nagy szorgalommal össze-

állítja Erdélyi életrajzát s tágabb értelemben vett bibliographiával fzi

össze, vagyis, a megelz kritikai és philosophiai irodalom ismertetése

után, tartalmi analysisét adja Erdélyi iratainak. Ez mindenesetre méltá-

nyolni való, ámbár az analysis jobbára igen sovány. De a centrális kérdés,

melyet kitzni és megoldani kellene, nyilvánvalóan a következ: mily

befolyással voltak a hegeli doctrinák Erdélyi fejldésére, philosophiai és

sesthetikai törekvéseire, s mily viszonyban áll Hegelhez és a magyar

hegelistákhoz. Ezt a kérdést a szerz nem oldja meg ; mintha érezné, hogy

e cmély vizrei csak nagyobb és jobban fölszerelt hajó szállhat, mint az a

szerény kis bárka, melylyel rendelkezik.

Az értekezés módszere nagyon is cvieux jeut. Erdélyi mveinek fel-

sorolásában a szerz pusztán ohronologiai sorrendet tart, a mi egyátalán

nem felel meg a tudományos módszer követelményeinek. Irodalmi appa-

rátusa nagyon csekély: Beöthy compendiuma, Greguss emlékbeszéde,

Szinnyeinek egy ifjúkori kísérlete, s egy másik, szintén ifjúkori kísérlet

Deák Elektl (Figyel, 1880). Maga a szerz nem igen hallatja ítéletét,

st általában a legnagyobb scrupulositással igyekszik a maga részérl nem
mondani semmit, legalább semmi újat A mi csakugyan sikerül is neki.

Háhn Adolf.*)

— Középkori universitas és jelenkori jesiba. — Fináczy

Ern cA franczia középiskolák múltja és jelene* czím becses munkájá-

ban érdekes képet nyújt arról, hogy mint éltek és mint tanultak például a

párisi egyetem (universitas scholarium et magistrorum) tanulói a scho-

lastica virágzásának századaiban. — Az universitas tagjai nyilvános ok-

tatásban közösen részesültek valamelyik híres tanárnál, mondjuk Abé-

lardnál, a kit több százan, néha ezren is hallgattak egyszerre. A közös

tanításról kiki saját kollégiumába (collége) tért haza, a milyen kollégium

az universitas fénykorában 50—60 is létezett Parisban. A kollégiumban,

hol 20—30 vagy több tanuló is együtt lakott, még pedig fiatalabbak és

korosabbak egyaránt, a tanulók nem tanultak új dolgot, hanem csak a

mit a közs leczkén hallottak, azt ismételték egy idsebb universitásbeli

tagnak, a provisornak vagy principálisnak felügyelete alatt és útbaigazító

segítségével.

Szakasztott ily módon élnek és tanúinak felsmagyarországi váro-

sainkban (Pozsony, Nyitra, Munkács, M.-Sziget), azok a zsidó ifjak, a kik

rabbiknak készülnek vagy csak egyáltalában szigorúan vallásos képzettséget

*) A fönt 810. 1. közlött ismertetés szedésekor vettük. Szerk.
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akarnak maguknak szerezni. E városokba, melyeknek zsidóságán, legalább

a jó részén mai napság is a középkor szelleme uralkodik, néha 3—40O
tanuló (bachur) is összeverdik, hogy kicsinye-nagyja együtt hallgassa a>

jesibában a messzi földön híres rabbinak vallásos igéit és a scholastikus-

nál scholastikusabb talmud-fejtegetéseit. — De a napnak csak csekély

részét töltik a híres rabbi hallgatásával, különben kisebb-nagyobb csopor-

tokra oszolva, egy idsebb ifjúnak vagy már meglett férfiúnak (chazar

vagyis ismétl bachur), közremködésével tanúinak kora reggeltl kés&

éjjelig. — Az életmódban legfölebb az tesz különbséget, hogy míg a közép-

kori universitás tagjairól, legalább a nagy részükrl, gazdag alapítványok-

kal rendelkez collegiumok (hópital, hotel, bourse) gondoskodtak, addig a>

jesiba növendékei leginkább a hitközség vagy általán a hitsorsosok jóté-

konyságára vannak utalva. Mindenesetre tanulságos volna e hazai tanítási

intézeteket, mint a középkori szellem alkotásait és tanyáit, a tanítás tör-

ténete szempontjából tudományos vizsgálat alá fogni.

Kardos Albert.

KÖNYVÉSZET,

Branisce Valér. Muresianu András. Tanulmány az erdélyi román
irodalom körébl. Bölcsészettudori értekezés. Budapest, 1891. (8-r. 29. 1.)

Goethe Iphigeniája. Szövegjesyzetekkel és irodalomtörténeti fejtege-

téssel ellátta Haraszti Gyula. (Német írók iskolai tára. III.) Budapest,

Lampel R. 1891. (8-r. 102 1.) 30 kr.

Hornudnszky Gyula. Pindaros. Tanulmány. Bölcsészettudori értekezés.

Budapest, 1891. (8-r. 52.,, 1.)

Kacziány Géza. sköltészetünk az összehasonlító irodalomtörténet

alapján. Két tanulmány. I. sköltészetünk elemei. II. A magyar vers-ala-

kok Erdsiig. (Az utóbbi bölcsészettudori értekezés.) Budapest. 1891 (8-r.

46. lap.)

Kazinczy Ferenez összes müvei. III. osztály. Levelezés. Kazinczy

Ferencz levelezése. A M. T. Akadémia irodalomtörténeti bizottsága megbí-

zásából közzéteszi Dr. Váczy János. II. kötet. 1790—1802. Budapest, Aka-

démia, 1891. (8-r. XXXII, 626 L) 6 frt.

Schvarcz Gyula. Az athenei alkotmány-történelem korszakai, azon

csak imént fölfedezett görög munkában, melyet némelyek Aristotelesnek

tulajdonítanak. (Értekezések a társadalmi tudományok körébl. XI. köt.

3. sz.) Budapest, Akadémia 1891. (8 r. 67 1.) 60 kr.

Simányi Zsigmond. A nyelvújítás és az idegenszerségek. (Értekezések

a nyelv- és széptudományok körébl. XV. köt. 9. szám.) Budapest, Akadémia

1891. (8 r. 68 1.) 60 kr.

Sophokles Elektra. Fordította Csiky Gergely. 2. kiadás. (Olosó könyv-

tár. 288. sz.) Budapest, Franklin-társ. 1891. (16 r. 93 1.) 20 kr.

Szerelemhegyi Tivadar. Görög állami régiségek a gymnasium V. osz-

tálya számára. Budapest, Grill, 1891. (8-r. 77 1.) 58 kr.

Szvorehyi József. Emlékbeszéd Danielik János tiszteleti tagról. Buda-

pest, Akadémia 1891 ! (8 r. 35 1.) 30 kr.
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?EL RÓBERT (Wodianei* F. és Fiai)
cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása

IPttdapéaten, Andiássff-ut 21-ík szám alatt*

ibliotlieta scriptoriuii gneeormii et roiiianorum in iisiim srliolsiruiu

edita curante Aenilio Tlieivrcíwk de Ponor.

oeronis, Orationes selectae XIII. edidit St. Dávid 80 kr.— De finiWs Bouormn et Malormu edidit íi. Néuu-thy 60 kr,

c«ro de otnciia, Libri tre* ed. J. Caengfliri . tó kr.

vii Ab rbe CondiU Libri ed. St.
I k I. J/ibr. JÓ kr.

uati Belliim Catilina?, et Belliim Jugiirthinnm edidit G. Pecz _ 40 kr.

©rg^lii Maronia Aeneis. Ed. (i. Némethy ~- ... BÖ kr.

nybm továbbá sajté alatt tataiak $$ legközelebb jelennek méffí

Horatius ed. K. Poeder
Livius Lib. XXVI-XXX. ed. St. Havid
Sophoklea Antigoné ed. G. Kassay.

Görög és lufin miiekmik szövegkiadásai magyar jegyzetekkel.

nthologia latina. Magyarázta Dávid J. éti Pozder K. „_ 1 írt.

aBsar de bello Gallico. Magy. Gyurits A. I. füzet 70 kr.
f
Ií. 60 kr., III. 60 kr.

icero orationes selectae. Kágy. Gyurita A. . _ 60 kr.

Cicero orationes ed Kadleesik Kíkárd „'_, i<> kr.
Cicero 2 beszédje. Magy. Köpesdy Sándor... ... _

Cicero val. levelei. Magy. Köpesdy Sándor ...

Cicero Cato Maior. Magy. Dr, rleinrion Gusztáv i;0 kr.

Cicero Laelius. Magy. Dr. Heinrich Gusztáv ... ;.. __, 60 kr.

Homer Odysseája. Magy. Yeresa Iguácz I. füzet, 1—3. ének ... ... su kr.

Homer Odysseája. Magy. Veress Igiiácz, II. füzet, 4— 6-ik ének... 70 kr.

Homer Iliása. Magyar jegyzetekkel ellátta Veress Igu. I. fz., 1—8. ének 90 kr.

Homer Iliása. Magyar jegyzetekkel elláti n. ll.fuz., í— b. ének 90 kr.

Horáz ódái. Nauck müvei nyomán értelmezi Gyurits Antal. I. füzet 60 kr.

Horáz ódái. Magy. Gyurits Antal. II. fizet, (VégeJ ... „_ 60 kr.

T. Liivii ab nrbe condita partes selectae. Magy. Iványi I. i-ik kiadás 70 kr.

T. Livii ab nrbe condita libri XXI. Magyarázta Iványi István . . ÖQ kr.

Ovidii Carmina selecta. Szótárral ellátta Veress I. 3-ik kiadás t frt :W> kr.

Plató Socrates védelme és Critója. Magy. Horváth Zsigm.^-ik kiadás 60 kr.

Plautns Trinnmmnsa. Bevezetés és magyarázatokkal ellátta Gerevics G. 70 kr.

Piautas Captivije. Matfy. Gerevica Gusztáv _v, ... ... „, ... si kr.

Fabii Qnintiliani institntionis oratoriae. Magy. Holub Mátyás 60 kr.

Sallnsti Crispi Catilina. Magyarázta Holub Mátyáa... . ___ 6<» kr.

Sallnsti Crispi Iugurtha. Magyarázta Holub Mátyás. Keüapf J 70 kr.

Tacitus Annales, Magyarázta Budaváry József. I. füzet . 00 kr.

Tacitus Agricola. Magyarázta Ring Mihály ... ._. ... 40 kr.

Tacitus Germániája. Magyarázta Rmg Mihály ... 40 kr.

Tacitus müveibl való szemelvénvek. Magy. Dávid J. és Pozder K. 1 fit.

Vergilius Aeneise. Magy. Veress ígn. I. füzet, 1 —:i ének, 2-ik kiadás 80 kr.

Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress Ign. II. füzet, -4—6. ének .80 kr.

Chrestoniatia Xenophon Cyropaediája, Anabasisa és Sokrates nevezetes-
bl. Magy. Schenkl K. Ford. Elischer Jó/sef ___ ... ._ 1 frt 50 kr.

Caesar de bello Gallico. Kd. J. Prammer. Szövegkiadás ... ... 1± kr.

Cicero orationes selectae. Ed. II. Nohl. v*oJ. I. Ofaiío pro S*\. Roecío
Amerinu. Szövegkiadás ... ... ... __. ... _._ ... .__ ... 20 kr.

Cicero orationes selectae. Ed. H. Nohl. Vol. ILI. : De Imperio Qn. Pompei
Oratio. In L. Oatiliunm orationes IV. Szövegkiadás ... ... B5 Kr.

Homeri Iliadis Carmina. Ed, A. lízue.li.Pars prior láb. I—XII. Szövegk. 80 kr.

Horatii Flacci Carmina. Kd. M Petsehenig. Szövegkiadás 84 kr.

T. Livii ab rbe condita libri. Ed. Zingerle. Pars. Hl. Lib. XXI - XXV.
gkiadás .. ___ ... _ ___ _.. ___ 82 kr.

Ovidius Nasonis Carmina Selectae. Ed. S. Sedlmayer. Szövegkiadás 54 kr.

Ovidii Nasonis Carmina. Ed. A. Zingerle. Vol. II: Metamorphosee. S

. 94 kr.

Platonis Apológiáét Crito. Ed. I. Kral. Accedunt Phaedonis 0. 1AIV -LXVII.
Szövegkiadás .__ ..______._ íH kr.

Sallnsti Crispi Belluiu Catilinaa Bellnm Jugurthinnm. Ed. A.
indler. Szövegkiadás

Sophocles Antigoné. Ed. Fr. Schubert. Szövegkiadás ... s!8 kr.
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AMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
cs. és kir. udvari könyvkereskedése

Budapest, Andrássy-ut 21. szám.

PÓTLÉK
a fölyó éy április hónapban kiadott, kiadásunkban inc£r>

jelent, £rynuiasiuniok és reáliskolák számára api>ronál1 t;m-

kÖnyvek jegyzékéhez.

Baróti Lajos—Dr. Gsánki Dezs, Magyarország története niiok

ós reáliskolák számára . eztetett 21,146/J8!M. hz. rnii

(lelettel.

Dr. Cherven 11. Az osztrák-magyar monarchia földirata. 5. !

(ijmnásiumok ós reáliskolák számára engedélyeztetett VM íTJ Jv.M.

sz. miniszteri rendelettel.

Felsmaim József, Német olvasókönyv III. rész 5. kiadás r

számára engedélyeztetett 19,282/1891: sz. miuiszt. rendelet?

Ihász Gábor, Magyar nyelvtan, 27. kiadás gymnasiumuk és reáliskolák
számára engedélyeztetett 10,281, 1891. «. miuiszt. rendelettel.

Dr, Jancso Benedek. Magyar irodalmi olvasmányok a görög nyelv
pólásául. I. kötet. Gyuiuásiumok számára engedélyeztetett 17, 966 1891.

sz. miniszteri rendelettel;

Noel-Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan, I. 6. kise'

számára engedélyeztetett 18,959/1891, sz miniszt. rendelettel.

Dr. Szterényi Hugó, Ásványtan, gynmasiuraok számára ei

tetett 18,187 IB91. sz. miuiszt. rendelettel.

Tiszteletpéldányokkal, tankönyvül való szíves alkalmazás czél-
jából, szívesen szolgál a kiadóhivatal.

Schiller Frigyes szinmvei
Tömi Ferenci fordításában

történeti adatokkal és egyéb jegyzetekkel, leszállított áron kaphatók.

I. kötet Wallenstein tábora és a Iiecoloniiuiak ára 50 kr.

II. i Wallenstein halála 50 kr.

III. * Az orleansi szz 50 kr.

IV. i Stuart Maria 50 kr.

(Ifey-«gy kötet ára oddig 80 kr. volt.)

Mind a négy kötet egyszerre megrendelve 1 forint 40 kr.

Minden kötetbl legalább 5—5 példány vételénél kötetjét ÍÍO krral

számítjuk.

Ugyanott kaphatók: Tomor Ferericz, Korunk (h) tükre,

szatírákban ós epigrammákban, ára 35 kr.

LAMPEL KÓBEKT (Wodianer F. és Fiai)
cs. és kir. udvari könyvkt >

Budapest, VI, Andrássy-ut 21. szám.
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TARTALOM.
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KAZINCZY GESSNER-FORDITÁSA.

I.

Az egyes korok hangulatát kétségkívül azon irodalmi mvek
tükrözik vissza leghívebben, melyek legnépszerbbek, mert azt a

mvet olvassák leginkább az emberek, melyben saját érzelmeiket,

saját lelki állapotukat találják festve, s annál élénkebb e munkák
hatása , minél több közös vonást mutatnak föl az olvasó lelküle-

tével.

A múlt század második fele ismét egyike azon korszakoknak,

melyben az idyllköltészet volt közkedveltségü, s az idyll örvendett

általános elterjedésnek. És ez általános elterjedés egyik jele annak,

hogy az emberek kedélye, mely oly fogékony az idyll naiv és sen-

timentalis szépségei iránt, nem a rendes, természetes állapotban

van, hogy a beteges exaltatio oly általános, mintha az emberek a

levegvel szítták volna magukba.

Ha kutatjuk, hogy e korban mik voltak az emberek legnép-

szerbb olvasmányai, azt fogjuk találni, hogy ezek mind senti-

mentális jellegek. A sentimentális vonás ersen érvényesül mind-

azon mvekben, melyekben akkor egész Európa gyönyörködött.

A •Nouvelle Heloíse»-en kezdve, a Wertherrel folytatva a ke-

vésbbé jelents mvek egész seregében mindenütt a sentimenta-

lismus az uralkodó. Ez irány hatása mutatkozik nálunk a Fanny
hagyúmányaib&n, Kártigámb&n, Bácsmegyeiben, s egyes harmad-

rangú német sentimentális regények fordításában. E sentimentális

vonással függ össze a természetnek rajongó szeretete, mit e m-
vek szintén híven tükröztetnek vissza.

A kedélyek mind betegek. Mindig hasonló sentimentális han-

gulat uralkodik fölöttük, a min e müvekbl áramlik felénk.

E beteg kedélyek mind rajongnak az idyllért, s különösen az ezen

század ízlése szerint módosult idyllért, melyben feltalálhatják, a.

Phllologfci Kötlöny. XV. 8. 53
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818 WBSZELY ÖDÖN.

mi után sóvárognak. Feltalálják azt a sentimentalis hangulatot,

mely az lelkük hangulatával oly rokon; feltalálják a természetnek

azt a kultszát, mely Rousseautól kiindulva egész Európában elter-

jedt; feltalálják ideáljukat az emberrl, a társadalomról, az élet-

rl, s a boldogságról, melyek ideálja így szintén a Rousseau esz-

méinek hatása alatt született meg. Vigasztalás nekik, ha érzékeny

kedélyüknek szabad folyást engedve együtt érzeleghetnek érzelg

pásztoraikkal, ha velük együtt gyönyörködhetnek a lombok sutto-

gásában, patakok morajában, mezn és erdn a virágok ezreiben,

hallgatva a « szerelmes galambok nyögdécselését», s benépesítve a

vidékeket nymphákkal, faunokkal ; vigasztalás nekik elfordulni e

világ nyomorúságaitól, melyet a hét éves háború s a czivilizáczió

hatása alatt kifejlett sok visszásság majdnem elviselhetetlenné

tesz, — s gyönyörködni ama boldog paradicsomi élet rajzában,

hol az ember a maga ártatlanságában, természetességében, a czi-

vilizáczió furfangjaitól meg nem mételyezve jelenik meg. Vigasz-

talás nekik mindez, s mind e vigasztalást együtt lelik föl az idyli-

ben. A sentimentalis regényekben csak a sentimentalis hangulat

s a természet kultusza, a Robinsonadokban s az utópikus regé-

nyekben csak a természeten alapuló, s a mveldés raffíneriáitól

ment boldog élet rajza van meg : az e korszakbeli idyll azonban

egyesíti mind a kettnek e különösen kedvelt tulajdonságait.

II.

íme ez magyarázza meg Gessner Salamon óriási hatását.*)

Idylljeit remekmüveknek tartják és sietnek lefordítani. Franczia,

angol, olasz, portugál, hollandi, dán és orosz nyelven, s némely

nyelven több fordításban is jelennek meg. De nemcsak hogy lefor-

dítják majd minden számottev európai nyelvre, hanem átdolgoz-

zák, versbe szedik és sokszorosan utánozzák. Pedig Gessner maga
is utánzó, s müvei az utánzat legjellemzbb tulajdonságaival bír-

nak. Eredetijének csak küls sajátságait adja vissza, csak úgy szól-

ván technikai fogásait sajátítja el, de a szellem, mely ez idylleket

*) Gessner S. szül. 1730-ban Zürichben. Idylleket, pásztor regényeket

(Daphnis, Ábel halála) s pásztorjátékokat (Evander és Alcinna, Eraszt) írt.

Meghalt 1788. márcz. ± Gessner életét 1. Ktirschnersche Nat. Bibi. 41. k.

Gessners Werke. Mit Einleitung von Ad. Frey.
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KAZINCZY GESSNER-FORDÍTÍSA. 819

átlengi, egészen más mint mintájáé, Theokrité.*) Ez a szellem a

XVIII. század második felének szelleme. De épen ezért volt oly

nagy hatása. Gessnert Tbeokrit fölé helyezték a kortársak nem
egyszer, mert a naivitást, a gyöngédséget sokkal fokozottabb mérv-

ben találták föl nála, mint Theokritnál. Pedig épen azért áll alatta,

^pen azért csinált, mesterkélt, hazug. A mi Theokritnál a maga
korában igaz volt, az Gessnernél az korában már nem az.

Theokrit realista, ki híven, lehetleg élénk színekkel festi

pásztorainak életét. Gessner idealista, ki képzeletében eszményi

pásztorokat teremt, s ezekbe egy XVIII. századbeli érzékeny kedély

érzésvilágát leheli. Theokritnál a cselekvény a fdolog, Gessnernél

a leírások és érzelgések. Theokrit idylljei inkább elbeszél köl-

temények, Gessnoréi lyrai ömlengések. Az elbbinek pásztorai

emberek, az utóbbiéi csak árnyak. Theokrit egyéneket rajzol, s

minden pásztorának megvan a maga jelleme, Gessner egy typi-

kus pásztor-eszményt, mely minden idyllben ugyanaz más és más

név alatt.

A Theokrit és Gessner közi különbséget igen találóan tün-

tette föl már Herder is.

«A svájczi Gessner valamennyi müve közül — így szól —
legjobban szeretem idylljeit; hadd hasonlítsam össze ezeket Theo-

kritéivel, jobban megérdemlik az összehasonlítást, mint Fonté-

nelle vagy Popé idylljei .... Pásztorai mind ártatlanok, nem
mintha ártatlanságuk mveltségi állapotukból folyna, hanem

mert az ártatlanság állapotában élnek. Csupa pásztorálarcz, sehol

egy valódi orcza, pásztorok éa nem emberek. A helyett hogy cse-

lekednének, foglalkoznak: énekelnek, csókolódznak, isznak, s a

kertet mvelik. Mindig ugyanaz a pásztor, csakhogy más helyzet-

ben. — Ily módon tehát Gessner szemben állna Theokrittal. S va-

lóban nem tudom, mondhatnám-e, a mit Ramler róla mondott,

hogy « valóban Theokrit szellemében költött. Hasonló édességet,

hasonló naivitást, hasonló ártatlanságot találunk itt is.t A görö-

gök édessége még tiszta vízital a múzsák forrásából, a német költ

itala már meg van czukrozva. Ama naivság ott az igénytelen ter-

*) Theokrit körülbelül 300-ban Kr. e. született Syracuswban. Élet-

viszonyairól nem sok a biztos adat. Összesen 32 költemény maradt nevé-

vel fönn, melyek közül azonban csak 25-öt tulajdonítanak neki. L. Theokrit

-8 a görög és római idyll. Irta dr. Bászel Aurél. Budapest, 1880.

53*
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820 WB8ZELY ÖDÖN.

mészét leánya, a Gessner naivitását ideális mvészet szülte. Amaz
ártatlanság ott a kor szokásaiban és erkölcseiben nyilatkozik, ez

utóbbi kiterjed egészen az érzületig, hajlamig, szavakig. Röviden

:

Theokrit szenvedélyeket és érzéseket fest a megszépített termé-

szet után, Gessner érzelmeket és foglalkozásokat egy egészében

megszépített ideál után*. 1
)

Közös vonások mindkettnél csupán a külsségek. A tárgy-

ban bizonyos hasonlóság, melylyel Gessner idylljei igen gyakran

egymás között is bírnak. így a pásztorversengések gyakori motí-

vuma, melynek a hajdani görög pásztoréletben van meg az alapja,

s Theokrithoz innen jött át, — a szeretett lánynak dal által való

megnyerése, ajándék-adás, szerelmi kötekedések. A naivitás nyil-

vánulása az öndicséretben, az ifjú szerelmeseknél pedig a szere-

lem öntudatlan fölébredésében. Közös továbbá az egész mytholo-

gikus apparátus: a görögös nevek, a görög istenek szereplése,

Ámor, Pán, Silvanus, a faunok és nymphák gyakori fölléptetése.

Mindemellett nem lehet tagadni Gessner tehetségét és érde-

meit. Herder sem tagadta meg, Goethe is méltányolta, Schiller is

elismerte ezeket.8
) Gessnernek van érzéke az idylli iránt. Bizonyos

gyöngédség és báj ömlik el müvein, s néhol sikerül neki igen ked-

ves, megható genreképet festeni. Különösen az apróbb idyllek,

hol nincs elnyújtva hosszadalmasan a játék, szolgálnak kellemes

olvasmányul. Ehhez járul stílusa, mely egeszén megfelel e mfaj
finomságának és gyöngédségének. Választékos, emelkedett, plasz-

tikus nyelve valóságos vers hatását teszi az emberre. Bizonyos

hangulatban idylljeinek némelyikét, egy-egy rövid képecskéjét ma
is élvezhetni. Csakhogy bizonyos fogékonyság kell hozzá. «A lelki

szükség ily perczében hatásuk aztán annál hatalmasabb, —
mondja Schiller; — csakhogy az igazi szépnek ilyen perezre soha

sem kellene várnia, hanem inkább azt elidéznie*. 8
)

*) Ueber die neuere deutsebe Literatur. Fragmente.

*) Gcethe a tDicbtung und Wahrheitt-ben így nyilatkozik róla:

• Gessners höchst liebliche Idyllen öffneten eine unendliche Bahn».
3
) «In dem recbten Moment des Bedürfhisses wirken sie dafür desto

mácbtiger; aber auf einen solcnen Moment soll das wahre Sclöne niemala

zn warten braucben, sondern ihn vielmehr erzeugen.i (Ueber naive und
sentimentalische Dicbtung.)
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KAZINCZY GES8NER-F0RDÍTÁSA. 821

III.

Gessner idylljeit hozzánk Kazinczy plántálta át. Ez idyllek-

nek könny volt Kazinczynál a Schiller által említett alkalmas

pillanatra találniok, mert Kazinczy úgyszólván folyton a fogékony-

ság állapotában volt, s mondhatni egész élete ily pillanatok egy-

másutánja.

1771-ben mint pataki diák ismerkedik meg elször Gessner-

rel. A göttingai Musenalmanachb&n, melyet Gyürky István ad

neki kölcsön, találta két idylljét. Elragadtatását legjobban jel-

lemzi, a mit maga ír errl Pályám Emlékezetében : §Ki az a Gess-

ner? írt-e egyebet? s mit? Miként lehetne a könyvet megszerezni ?

Ezt akarám tudni, s Patakon senki nem volt, a ki megmondja ».

Késbb pedig ezt írja: « Alig váram, hogy Pestre érhessünk s meg-

lehessem Gessnert, ha többet is irt, mint a mennyit a Göttingai

Musenalmanachban leltem •.

És Gessner Kazinczynak kora ifjúságától kezdve mindvégig

kedvencze maradt.*) Az a vonzalom, mely az els olvasáskor így

rögtön fölébred szivében, csak természetesnek fog tetszeni, ha

meggondoljuk, hogy Kazinczy Gessnerben mintegy ideálját találta

föl ; föltalálta azt, a mi lelkének leginkább megfelelt. Kazinczynak

-egész egyénisége, minden tulajdonsága, minden jellemvonása

mintegy rokon a Gessner Idylljeinek szellemével.

Kazinczy naiv ideális lélek volt az egész életén át. A küls

*) Gessner iránt való szeretetét legjobban kifejezi 1782. oki 19-iki

Gessnerbez intézett levelének e nebány sora: «Entzückt durch seine lieb-

licben Gesánge bewunderte icb den Nachahmer, den Uebertrdffer seiner

Vorgánger. Da las ich nichts als ihn : ich fieng dem Theokrit und beson-

ders dem Virgil untreu zu werden. Er ward mein Freund) mein Begleiter,

nieine tágliche GeséUschaft.

Je mebr icb ibn las, desto mebr loderte die Flamme der Nacheife-

rung in meinem Herzen auf. Icb lernte Stellen, die mir mebr ge fielén,

Wort zu Wort, und bald darauf fieng icb seine Idyllen zu übersetzen.»

Kaz. Lev. kiadj. Váczy. I. 37. 1.

E levélen is érzik Gessner hatása. Az aláhúzott hely rokon Az els

hajós II. énekének következ passusával: «De, úgy-e t itt maradsz ?» stb.

380. 1.

Ilyen Gessner-hatás mutatkozik Gessnernéhez írt levelének (Kaz.

Lev. kiadja Váczy. II. 365. 1.) köv. mondatában : «Dass das Lében

•eines gut gewáhlten Párcbens, wie zwo wohlgestimmte Flöten sind, die in

sanften Tönen das gleicbe Lied spielen.i
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élet hullámai sohasem érték lelkét, nem hatottak el odáig. Kés-
aggkorában is még oly szerelemmel beszél Sophiejáról mint egy

Gessner-idyllben a serdül pásztor. Mikor Guzmicsot megláto-

gatja* egy-egy fa kérgébe vési a maga és kedvesei nevét. S ezt meg
is írja a Pannonhalmi wíban : « A monostor kertjében

akarám hagyni emlékemet, s másnap egy Ailantus kérgére a Guz-

mics neve els betjét, egy igen szépen indult fekete nyáréra a.

Szemeréét, egy Gleditchiára a magamét, egy Rhusra egy S bett
metszettem 1

). ...» stb. « Talán ifjú játék — teszi hozzá mintegy

mentegetzve — de Elopstook nem tartá illetlennek magához,,

hogy magának és barátainak egy-egy fát avata fel. Mely nem bol-

dog, a ki mindig bölcs !• Az ilyen naiv lelket, kit az élet nagy ese-

ményei nem érintenek, ki nem tördik azzal, mi történik a nagy
világban, kire nézve közönyös : háború-e vagy béke, csak idealia

világából ki ne zavarják, — hogyne gyönyörködtetné a pásztorok

naiv, egyszer története.3
) Idealismusa, melyet a sors semmiféle

csapása meg nem gyengített, szintén feltalálta e pásztorok köré-

ben a maga világát. Lelke, mely mindig az eszményit kereste a

csak a nymphák, faunok s a szelíd érzések világában volt otthon,8)

ez otthont Gessnernél föltalálta. A természet iránti szeretete,,

mely már gyermekkorában mutatkozik nála, szintén vonzotta t
az idyllekhez, melyeknek egyik fszépsége épen a természet han-

gulatos leírásában van.

Mind e jellemvonások : az idylli iránt való vonzalma, a pász-

torok és mythologikus világuk kedvelése, s a természet iránti sze-

retete már kora ifjúságában nyilatkoznak,4
) midn mint 13 éves

gyermek a Bodrog partján a berekben «declamálgatja Alexist, Co-

rydont és Daphnénak elváltozásait ».5)

Megfelelt Kazinczy lelkének az a sentimentalismus is, a mi
ez idyllekben lakik. Kazinczy épen oly érzelmes természet, mint
kora. Szereti a szív oszelid érzékenységét*, szeret sírni, 8 nem ak-

*) S = Sophie. Neje : gróf Török Zsófia.

2
)
Eszményeknek él természetét behatóbban jellemzi Beöthy Zsolt

Horatius és Kazinczy. Budapest, 1890.

3
)
Beöthy Zsolt: «Az Elysiumban él; szemében és ajkán Apolló és.

a Charisok.t
4
)

tSeit den letzten Jahren meiner Eindheit horchte ich dem süssön,

Gesang der Scháfer-Muse zu», írja Gessnernek. Kaz. lev. 37. 1.

B
) Pály. Emi. Els szak. VI. és IX.

Digitized byGoogle
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kor sír, ha nagy baj éri, hanem akkor, mikor örömmel telik el

szíve. A sírás nála, mint koránál, élvezet-számba megy. Ha egy-

egy szép gondolatot olvas kedves költiben, könnyekre fakad. Ka-

zinczy úgy ebben, mint a természet kultuszában egészen korának

gyermeke. 1
)

De Gessner e kedvelése Kazinczynak még más jellemvoná-

saival is összefügg.

A gyöngédség, finomság, választékosság, mely ez idylleket

jellemzi, megragadta1Kazinczyt. Nála is az ízlés, a választékosság

szeretete nagyon ki volt fejldve. Mindenütt a finomságot kereste,

s tán még a természet is jobban tetszett neki megnyesegetve, mint

vadon, szabadon. Berzsenyi néhol nagyon ers neki, Csokonait

pedig épen a választékosság hiánya miatt mázolónak tartja. Lakó-

helyének neve sem elég szép neki, s Bányácska helyett Szépha-

lomnak nevezi. Feleségét a világért sem hívná Zsófiának, ezek a

hangzók a fülét sértik. Sokkal gyöngédebbnek, sokkal finomabb-

nak találja a tSophiet-t. — Gessner nyelve a maga választékos-

aágával, stílusa a maga rbythmikus zengzetességével méltán elégí-

tette ki az kényes ízlését.

Még két dolog az, a mit az idyllekben mintegy «decadence»-

ban föltalált, s a mit az rococco-izlése így talán még jobban

üdvözölt, mint a maga eredetijében.

Egyik az antik világ, a pörög-római klasszikusok kedvelése,

melynek szerelméhez szintén élete végéig h maradt, mit legutolsó

mve, a Sallustius-fordítási s bizonyít. 3
) Gessnerben ebbl a világ-

ból is van valami, mint már föntebb ráutaltam, csakhogy az után-

zat minden gyöngeségével s a rococco-szellem ers kinyomatával.

A másik körülmény pedig, mely ez idyllek szeretetét benne

fokozhatta, az, hogy e finom pásztornép pótolhatta nála a népies

költészet nyers és durva népét. Itt is a nép fiai szerepelnek, csak-

hogy egészen kivetkzve durvaságukból, mint eszményi, légies

alakok. Theokrithoz képest ez is decadence, de e kornak és vele

Kazinczynak épen ez tetszett.

Egy Gessner-féle idyll tehát épen megfelelt Kazinczy ideál-

*) L. Riedl Frigyes Kazinczy és a német irodalom ez. tanulmányát.

Budapesti Szemle. 1878. 30. sz.

*) A római irodalommal való kapcsolatát legjobban föltnteti Beöthy

Zsolt értekezése: •Horatius és Kazinczyt. Budapest, 1890.
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jának valamely költi mrl. Megvoltak benne azok a «szelíd érté-

sek*, melyeket annyira szeretett. A természet kultusza, mely az

ilyen csöndes merengés kedélynek való. A görög mythologia iste-

nei, kiket mindenek fölött költieknek tartott.

E fordítás Eazinczyra nézve általában igen jellemz. Min-

den momentumban, mely e fordításhoz fzdik, Kazinczynak egy-

egy jellemvonása nyilvánul.

IV.

Ez idyllek fordításán közel 14 évig dolgozik. Már 1785-ben

készen van, de a kiadás csak húzódik, 8 még egyre talál rajta

simítani, javítani valót, míg végre 1788-ban kiadja, s még ekkor

sincs megelégedve vele. Pályám Emlékezetében azt írja róla: «Én
Gessnernek idylljeit adám ki Kassán 1788-ban, nem sietve ugyan,

mert sok esztendkig tartogattam szekrényemben, de még mindig

nem eléggé gyakorlott, nem eléggé biztos kézzel*.

Ez a sok simítás, sok javítás is egy kiválóan jellemz vonás

Eazinczyra nézve. Mindig farag, mindig simít a munkán, melyet

ír s éveken át gyalulgat rajta. Elve neki, hogy jó munka, mely a

kényesebb ízlést is kielégíti, csak így készülhet el. A legtöbb író-

nál is, a kit megbírál, fkép azt kifogásolja, hogy nagyon sietve

dolgozott, nagyon korán adta ki mvét. A horatiusi kilencz évet

nemcsak, hogy nem sokalja, de még kevesli is. maga Sallustius

fordításán majdnem élete végéig dolgozik, s ezt legkitnbb mun-
kájának tartja. 1

) Ratschkyról, az osztrák költrl például azt

mondja: «Verselgetett, de könnyebben, mint jó verselnek illik ».*)

Tehát jó verselnek nem illik könnyen verselni. Péczelitl is, Hor-

váth Ádámtól is rossz néven veszi, hogy oly gyorsan dolgoznak.

*) 1823. decz. 20-án azt írja Guzmicsnak: Ma végzem végs gonddal

Salhi8tomat. Nyugtalan vagyok látni, mint Ítélnek jobb olvasóink

ezen igyekezetem fell. Bár úgy járhatnék vele, mint maga Sallust, a maga
dolgozatával. Azt mondja minden, hogy rossz, hogy vétkes: de szép.» —
1821. febr. 26-áról : iEn Sallustoraban akarom kifejteni minden ermet*.
S alább: «S minekuténna ez a két nagy író (Cicero és Sallust) els ifjú-

ságom olta szerelmem vala, s Sallust még inkább, mint Cicero, úgy hi-

szem, hogy ket ismerem. Csak kivallóin édes barátom, hogy engem Sal-

lust teve nyelvrontóvá» stb. • Kérdéseidre, hogy mert gyiijték Sallustra min-

dtnty a nyomtatás fog felelni, melyet márcziusban fogsz venni. •

9
) Pály. Emi. 80. 1.
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Péczelirl így ítél : •A hslelkü férfiú nem gondola nevével, melynek

képzelhetlen sütéssel irkált könyvei által nem igérbete tartósságot*.

• Neki lefordítani valamit annyiba kerüle, mint másnak papirosról

papirosra leírni. Dolgozása oly sietéssel és még az idejében,

mázolás volt.» Horváth Ádámról pedig így nyilatkozik: « Jól háta

a közre, s ismét sietve tett és szennyes dolgozásai által a törülge-

téstol irtózó és mindenre kész, s mindig és mindjárt kész Horváth

Ádám is. Azt semmire sem lehete kérni, a mit megtagadott volna,

ennek semmi sem juta éjjel eszébe, hogy el ne készítse estig*. 1
)

Vörösmartynak sem tudja megbocsátani, hogy nem tovább dolgo-

zott Zalán futásán, nem többet csiszolt rajta: «— Csudálom, —
irja Guzmicshoz 1827, márczius 16-áról — hogy ez a lelkes ifjú

a maga eposzával ily hamar elkészülheti, hogy azt ily hamar ki-

eresztheted. Aztán igen jellemzieg hozzá teszi: « A könyv másod-

szorjelent meg, a mennyire tudom. Vallyon törlött-e sokat?*

Csodálhatjuk- e, ha ily elvek mellett Kazinczy a maga mun-

káit újra, meg újra kidolgozta. Erdélyi leveleit hatszor dolgozza

át, önéletrajzát hétszer írja meg, Sallustiust maga sem tudja hány-

szor fordítja, s egyszerre készül kiadni kétféle fordításban.

Gessnerét is tizenötször dolgozza át.
s
) És min lelkiisme-

retességgel ! Egy helyt nem érti az eredetit, levelet ír tehát Gess-

nernek, s felvilágosítást kér tle, mit Gessner készséggel meg is

ad.8) A fordítást közli elbb Rádayval, kinek megjegyzéseit figye-

lembe veszi.4)

Gessner már különben tudta, hogy idylljeinek magyar for-

dítása is készül. Gróf Széchényi Perencz vitte neki hirtil utazása

közben. Errl maga Kazinczy így emlékezik meg: «Czirjék (bécsi

testr, ki látogatást tevén Zemplénben, többször érintkezett Kazin-

czyval) elbeszélé Báróczynak, mely csudákat láta Tokaj mellett,

Báróczy Pászthorynak írta meg a hírt, Pászthory Széchényinek, a

mit aztán Széchényi Gessnernek.* 6
)

Gessner-fordítását szintén Széchényi utján az a kitüntetés

érte, hogy «Ferdinánd fherczeg, Mária Terézia fia hallván Szé-

*) Pály. Emi. 102. 103. 1.

*) K. Levelei Kiskez I. 77. és Kaz. Lev. II. 384. 1.

8
) Kazinczy Ferencz Levelezése. Kiadja dr. Váczy J. I. k.

4
j ü. o. 96—100. 1.

5
) Pály. Emi. 89. 1.
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chónyitl, hogy Gessner idylljei magyarul is megjelentek, a könyv

megküldését kívánta*. 1
)

E fordítás, mint már ebbl is kitetszik, nem csekély szere-

pet játszik Kazinczy életében s egész pályájára nagy befolyás-

sal van.

Ugy szólván ezzel kezdi meg írói mködését, s ez teszi ne-

vét ismertté szélesebb körökben. Könyvének a körülményekhez

képest nagy sikere volt. maga elmondja egyik levelében, hogy

kiknek tetszését sikerült megnyernie. Tetszett a fordítás : Ráday

-

nak, gróf Teleki Józsefnek, b. Prónaynak, st a cancellár gróf Te-

lekinek is, « kinek secretariusa azt írja, hogy a Gróff az asztal

felett mondotta volna, hogy oly tisztán van írva, a milyen tiszta-

sággal még eggy Magyar könyvet sem esmér* *)

E fordítás hozta t összeköttetésbe a külfölddel Gessner

útján. Mialatt a fordítás készült, már levelezett Gessnerrel, a

mikor a fordítás megjelent (1788), megküldte azt neki. Az ajándé-

kot már csak Gessner özvegye viszonozhatta, mert Gessner 1 788.

márcz. 2-án meghalt. Az özvegy férje arczképével és munkáinak

nagy negyedrétü díszkiadásával ajándékozta meg Kazinczyt, ki

ezeket mint ereklyéket rizte. 8
)

E fordításnak köszöni Kazinczy tanfelügyeli állását is. Ak-

koriban ugyanis II. József alatt Swieten állott a tanügy élén. En-

nek segédje Pászthory volt, ki Báróczytól tudta, hogy Kazinczy

Gessnert fordítja s •midn kérelmem a Swieten elülése alatt

hetenkint tartatni szokott ülésekben elfordula,— írja maga Ka-

zinczy— Pászthory hajlók teljesíteni kívánságomat, mieltt látott •.

Ha eredeti idylleket írt volna, talán nem ért volna el ily

sikert. De Kazinczy, kinek az volt elve, hogy jobb kitn fordító-

nak lenni, mint középszer eredetit írni, itt is csak ezen elvének

hódolt, melyet egész életén át híven követett. Más az helyében

olvasva Gessnert, ha az oly nagy hatással van rá, mint Kazin-

czyra, minden bizonynyal eredeti idylleket írt volna az olva-

l
) L. Kazinczy inunkáji ISI 3. II. köt. Gessner élete. És Paly. Emi.

1G4. 1.

*) Kazinczy Levelezése. Kiadja Váczy J. 301. 1.

») Pály. Emi. 212. 1. és Kaz. Lev. kiadja Váczy. II. 328. L, hol

Gessnerné levele van közölve.
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sottak mintájára.*) De Kazinczy, inkább receptív, mint productiv

szellem volt és inkább csak a fordításnál maradt, bár a fellob

-

bánás perczében mégis megkísértett eredetieket is írni. Pályám

Emlékezetében is nyomát találjuk ennek: «Elkezdem fordítani az

idylleket és az els hajóst. St írtam eredeti idylleket is». De ezek-

kel bizonyára csakhamar fölhagyott, s visszatért kedves foglalko-

zásához a fordításhoz. S hogy ez helyes, meggyzdése maradt

élete végéig. Pály. Emlékezetében írja erre vonatkozólag: « Akkor

midn én éltem, talán legokosabb volt fordítani jót, s minél lehet

jobban, hogy követésre méltót adjon, mint a teremtésben, mint a

szólásban, s a kett által az ízlést nemesítse.

»

S valóban követésre méltót adott. Fordítása jól adja vissza

az eredeti hangulatait, lágyságát, st a kissé svájczias németséget

is mintegy imitálja az magyarsága, mely még küzd a hosszá

szavak ellen, de azokat el nem kerülheti, s egy-egy tájszó is csak

elsegíti ezt a dialektikus színezetet.

Kazinczy lefordította Gessner összes munkáit. 1788-ban kiadta

•Gessner idylliumit czím alatt, a mi Gessnernél: Idyllen (Erste

Folge), Vermischte Gedichte és Idyllen (ZweiteFolge 1772) ez. alatt

található. Késbb 1815-ben kiadta « Gessner Salamon munkáji*

ez. hinti Ábel halálát, a Szemira és Szemin ez. töredéket, Daphniszt

és az Els hajóst E két kötetet az 1788-ikit és az 1815-ikit 27 évi

idköz választja el egymástól, a mi meg is látszik a fordítások

tartalmi hségén, nyelvén, orthografiáján egyaránt. Az idyllek

Kazinczy pályájának els felét, a fogsága eltti idt, az 1815-iki

kötet a második korszakbeli Kazinczyt, a nyelvújítót mutatja.

Az idyllek hség tekintetében kielégíthetik a philologust is.

Sehol még egy szó se vész kárba. Lefordít minden idyllt, egyet

sem hagy ki. A franczia fordításból valamint Gessner idylljeioek

Frey-rendezte kiadásából a Kürschner-fóle D. Nationalliteratur-

ban hiányzanak : Mirtil und Daphne. Mylon. Die übelbelohnte

Liebe. Kazinczynál ezek is megvannak.

*) Érdekes, hogy Horváth Ádám is ezt tanácsolja Kazinczynak. Egyik

levelében, melyben Kazinczy Eraszt-fordítását bírálja, utasítást is ad neki,

hogyan dolgozza át e pásztorjátékot. S ha így átdolgozta, adja ki mint

eredetit 1 (Kaz. Lev. 492. 1.) Ez különben a kor íróinál igen szokásos el-

járás. Persze Kazinczynak más volt a véleménye e dologról.
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A fordításnál nem elégszik meg a német eredetivel, hanem

segítségül veszi a Huber franczia fordítását is, st a második fran-

czia fordítást, a verses fordítást is meg akarja szerezni. Mint emlí-

tettem, mikor egyik kifejezést nem érti, egyenesen Gessnerhez

fordul felvilágosításért.*) Ilyen eljárás mellett nem csoda, ha elté-

rései oly csekélyek, hogy csak a pontos összevetés mellett vehetni

észre árnyalatbeli csekély különbséget. így

:

Gessner: «Ja seit du Freund mich nennst, geliebte Daphne

!

seitdem seh ich die Zukunft hell und glánzend und jeden Tag

begleiten Freud und Wonne.*

Kazinczy: «St miólta Barátodnak hívsz édes Daphném,

azólta elre tisztáknak látom óráimat, s minden napom örömre

virad-feU. (I. Daphnéhez. I. könyv.)

S az ilyeneket is bizonyára öntudatosan, szépészeti szem-

pontból cselekedte ; jobban tetszett neki így.

Nem így a késbbi fordítások. Itt már gyakrabban tér el az

eredetitl. Majd kihagy egyes szókat, majd szaporítja a jelzket,

st elfordul, hogy egész mondatokat is átugrik.

Már az önállóbb s kritikával fordító iró munkája ez, kit az

ízlés vezérel, s ennek érdekében hozzá tesz vagy elvesz, st kész

egész gondolatot is áldozatul odadobni, ha czélja úgy kívánja.

így például Ábel halálában csekélyebb eltérések:

Gessner: «Sie hatten vor der Laube den Morgengesang und
ihre Beden gehört, traten itzt in die Laube und umarmten ihre

Kinder*.

Kazinczy: «k az erny eltt hallgatták Ábelnek éneklését

és a mit neki az elragadott Thirza mondott vala. Megölelték mag-

zatjaikat ».

Ez csekélység, de az idyllekben még ilyenek sem fordulnak

el, ott minden nyomról-nyomra egyezik.

Pl. Gessner: «Was für ein sanftes Entzücken fliesst aus dir

itzt mir zu, herbstliche Gegend?» Kazinczy: «Mitsoda tsendes

gyönyörség foly belled reám, szi vidék U
Vagy

:

Gessner : Lieblich ist diese Gegend, lieblich de$ Abends Küh-
Kazinczy: Kedves a helly, kedves az estveli hívesség;

lung ; láss uns Mer verweilen. Daphne : Sieh, da an der Seite des

*) Kaz. Lev. 51. 1.
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múlassunk eggy-kevéssé. Daphne: Nézd, ott a kszikla mellett

Felsen, das ist der Garten des jungen Alexis. Komra láss un$

van a fiatal Alexis kertje. Jer nézzünk-bé a sövénnyénn. Legszebb

über den Zaun sehn. lm Land ist dies der lieblichste Garten

;

kert az ezenn a tájon, eggy sints illyen szép rendbe ; eggy siots

keiner so niedlich geordnet ; keiner ist so gut gepjlegt. Idyllen II.

illyen jó munkába'. II. könyv. 111. 1.

Kissé több az eltérés, mint az elbb említettben az Ábel

halála következ helyén

:

Gessner: «Scbon drohen mir deine Vorwürf aus deinen

Angen.

Ihm erwiedert Adam mit freundlicher Wehmut: Sei mir

gegrüsst, mein Erstgeborner ! du weisst, dass du Vorwürfe ver-

dienst, weil sie dir itzt scbon aus meinen Augen drobn.

»

Kazinczy: tMár olvasom dorgálásidat szemedben.

Olvasod dorgálásimat ? kérdé bánatos szeretettel az atya;

oh tehát érzed, Kain, hogy megérdemled azokat.

»

A fordítás azonkívül, hogy kissé már szabad, az olvasás

fogalmával anachronismust vitt be a költeménybe.

Jelzk betoldásával van bvítve Kazinczynál például a követ-

kez hely

:

Gessner: «Mein Sohn, mein Geliebter, umarme mich! —
wie hat mein Gram sich in Freudé verwandelt !•

Kazinczy: « Ölelj-meg, ölelj-meg engem, boldog atyádat!

Oh mint változék víg örömmé múladékony bánatom ! » (Ábel halála

I. ének.)

Két mondat van kihagyva a következnél

:

• Oh du! (so rief itzt Kain) wie soll ich dich nennen? — o

wie ein heiliger Engel! Was für Trost leuchtet in das Dunkel mei-

ner Seele ? Mehala mein Weib ! ja ! itzt wag' ich's, itzt wag' ich's

dich zu umarmen. Ach ! kónnV ich meine Empfindung dir aus-

drücken ! Das inbrünstigste Umarmen, allé meine Thrdnen kön-

nen's nicht!» Itzt drückte Kain seinHaupt an ihre Brust; etc.»

Kazinczynál : «Oh te, kiáltaKtin : minek nevezzelek én tége-

det? Mertté nékem ollyan vagy, mint az Angyal, a ki az Ínségben

jajgatónak vigasztalást hoz az Úrtól. Szavaid eloszlatták lelkemnek

homályát. Méhala ! én hitvesem ! én nm ! ah most ismét által mer-

lek ölelni, ismét szivemre merlek szorítani! Ekkor Mehalának

mellyéhez szorította fejét. stb.» (Ábel halála V. 203. 1.)
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Ily összevonás van Ábel halála I. énekében. 27. 1. 16. sor, s

28. 1. 7. sor.

Ezek mind csekélységek, de nagyobb eltérések Kazinczynál

nem fordulnak el. A többihez képest e legutolsó példa szinte cso-

dálatos merészségnek látszik. Mert ilyen hosszabb mondatot nem
szokott kihagyni, legfeljebb egy-egy rövid kis mondatot, melynek

gondolata már úgy is ki van fejezve, oda érthet. Mint pl.

Gessner : Es lieben die Götter in den Hainen und die Göt-

ter in den Flüssen ; und die Nachtigall singt von dir die stillen

Náchte durch t Alles liebt, o Ámor ! sússer Gott der Liebe

!

Kazinczy : Szeretnek az Istenek is a ligetekben, az Istenek is

a folyamokban s a fülemile terólad énekel hosszú éjeiben! Oh
Ámor ! szerelemnek édes Istene

!

Czélja, úgy látszik, az ilyennel csak az volt, hogy a magyar

szöveget ne tegye hosszabbá, mint a min a német. Hiszen a ma-

gyar szók ugy is oly hosszúak, «fél-réf hosszaságúaki, mint az

Idyllek elszavában panaszkodva említi.

A mi tehát a fordítás hségét illeti, Kazinczy fordítása pont-

ról pontra megegyezik az eredetivel. Nem hagy ki sehol hosszabb

szakaszt, nem enged kárba veszni egyetlen gondolatot sem. Leg-

több, a mit kihagy, egy-egy mondat. De ezek is olyanok, hogy

nem tartalmaznak ujabb gondolatot.

Csupán árnyalatbeli külömbségeket vehetni észre.

Ilyenek voltak nagyrészt a fönt elsoroltak. Legtöbbször

öntudatosan teszi ezt a széphangzás szempontjából. Az I. idyll

elején például «Gewühl» helyett « fegyver-csattogást » tesz. Erre

nézve azt írja Gessnernek: «Ich habé nicht Muth genug, anstatt

des ungarischen Waffengets ein jedes Gewühl zu setzen, weil es

das Zuschlagen des Schilds und der Sábel sehr glücklich ausdrückt.

Kann es bleiben oder nicht?* (Kaz. Lev. 53. 1.)

Fordításának e helye azonban kétségkívül mégis fölülmúlja

a Huber franczia fordítását, mely máskülönben igen hü és igen

szép fordítás is. Álljon itt az eredeti s e két fordítás

:

Gessner : Nicht den blutbespritzten kühnen Helden, nicht

das öde Schlachtfeld singt die frohe Muse ; sanft und schüchtern

flieht sie das Gewühl, die leichte Flöt' in ihrer Hand.

Kazinczy : Kern a vérrel befecskendezett bátor Bajnokot, nem

az Ütközet puszta hellyét énekli a víg Músa: rebegve szalad o,

mezei sípjával, a fegyver-tsattogás elöl.
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Huber : Ce nefont ni les Heros farouches et leints de sang,

ni les champs de bataille couverts de morts que chante ma Muse

badine. Douce et timide elle fit, la fiút légére á la main, les

scénes, tragiques et tumultueuses.

A szöveget nem érti félre sehol, s ha a gondolatnak mégis

más árnyalatot ád, ezt tudatosan teszi. így például: tHabt Dank,

habt Dank, ihr kleinen Tauben U ezt így fordítja: «Néktek, nék-

tek köszönöm ezt, kis galambok !» Tehát azt emeli ki, a mi a német-

ben nincs kiemelve : néktek ! úgy, hogy az mondata visszafor-

dítva németre így hangzik : «Euch, euch, habé ich dies zu danken,

ihr kleinen Tauben !» Ezt is nem azért fordította így, mintha a

szöveget félreértette volna, mert a néktek szó pl. a franczia szöveg-

ben, melyet használt, nincs is meg: tGrand-merci, grand-merci,

cbarmántea colombesN — mondja Huber. Itt Kazinczyt ismét a

széphangzás vezérelte. Nem akart oly hosszú szót, mint: köszö-

nöm ismételni, hogy esetleg hat ö kerüljön egymás mellé. St a

rhythmus sem lett volna ugyanaz. Az füle ilyesmit nem trt meg.

Nem ragaszkodik a szöveghez ott, a hol egy vagy más tekin-

tetbl ajánlatosabb eltérnie attól.

Ilyen például az a kedves idyll, melyben Gessner leírja, hogyan

támadt fel önkénytelenül a szerelem két gyermekben, s hogyan

tanulják meg a csókot a galamboktól a nélkül, hogy tudnák, mi

az. Mikor látják a galambok, hogy csipkedik egymást:

Dámon

:

Reiche deinen Hals mir her und deine

Augen, dass ich dich schnábeln kann.

Phyllis : Halt deine Lippen doch auf meine Lippen, dann,

Dámon, schnábeln beidé.

A franczia fordító ezt így adja

:

Philis : Mets tes lévres contre les miennes ; et puis nous nous

becqueterons Tun l'autre.

Kazinczy : Tartsd tsak szádat ez enyímre, Dámon, úgy csip-

kedik k egymást.

Ez finom árnyalatbeli különbség, mely Phyllist Kazinczynál

még kedvesebbé teszi. Gessnernél és franczia fordítójánál a lány

mintegy azt mondja: hadd kóstoljam én is ! Kazinczynál pedig
;

de épen úgy tegyünk ám, mint azok !

Mint említettem, többször és több szabadságot vesz magá-

nak az 1815-ben megjelent Dap/mis-ban. Az els könyv e helyét

például

:
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«Dann drückten siesich einander, so sehr sie konnten, und
küssten sich müde.»

Kazinczy szabadabban így fordítja:

•így állának sokáig öszvefont karral, öszveforradott ajakok-

kal, s lelkeik csókjaikban látszottak egymásba általömölni.

»

Ezek is matatják, hogy Kazinczy nem ragaszkodott oly szo-

rosan az eredeti kifejezéshez, hogy a hségnek föláldozta volna

akár a magyarosságot, akár a jóhangzást.

Germanismus alig van benne. Sokkal kevesebb van benne

mindenesetre, mint a jelenkor elsietett fölletes fordításaiban.

Nagyon kell keresnünk, míg végre akad egy-egy. Ilyenek például

:

Néki valami lányka van szivében. Ez germanismus, bár nem az

eredetinek fordítása. Az még felötlbb germanismus lett volna. 1
)

Látszik, hogy itt még nem elvbl fordította a germanismust.

Inkább találhatni az 1815-iki kötetben, hol már talán elvbl sem

igyekezett azt kerülni. Mindamellett is igen kevés van, s ezek is

nem nagyon szokatlanok vagy feltnk. így: • Számtalan nyája-

kat bír». (Daphnis I. k.)
2
) «Ámor hirtelen egy rudat hagya maga-

san felnni a sajka közepébl.! (Els hajós II.) «Hogy Fán áldja

meg nyájatokat!» (Daphnis III.)

Itt már Kazinczy, mint újítóhoz ill, merészebb. Az idyllek

fordításában azonban még nem igen újít. Az elszóban ugyan

panaszkodik «fél-réf hosszaságú szavaink* ellen, de azért még nem
igen kurtítja meg ket. Legfeljebb a fa-nevek melll meri elhagyni

afa szót. így: füz, szil fordul el itt-ott (45. 1. 50. 51. 1.) A gyök-

elvonást még nem alkalmazza. Az elszóban azt is kijelenti, hogy

az idegen szókat sem kerüli, nem iparkodik mindent magyar szó-

val kitenni, mert az új elnevezés által veszthet az értelem, az

energia, az idiotismus. Labyrintus (272. 1.), harmónia (271. 1.),

concert (258. 1.), grátzia még megvannak itt.

Tájszókat és régi szókat azonban már itt is használ. A tájbe-

széd nyomai, ha azt mondja Ghloe : «Ah ! mengyek ! amott legeli

nyáját túl ezen a dombonn !» (82. 1.) Vagy másutt : «Legyek hát

;

a mit te mersz ; én is rá vetem magam !» (192. 1). Vagy az ily sza-

*) Az eredeti : Ein Madchen gitzt ihm tief im Busen.

*) Az idyllekben (1788): tSok földdel és nagy nyájjal bírt az öreg 8

egy gyönyör Lyányka volt örökö86e.« (A fa-láb) III. k. 255. 1.
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vak : fercseg (238. L), hembelyegnek (260 L), tömpe (258. L),

reves (115 1.).

Helyeeirása is régies : fekütt, mennyünk, eggy. Ennek Hor-

váth Ádám örül is, s levelében ki is fejezi megelégedését a fölött,

hogy helyesírásuk egyezik.1
)

Már a késbbi fordítások mindezekben más stádiumot mutat-

nak. Idegen szókat már nem igen találunk. A félrf hosszú szavak

meg vannak nyesegetve. Mindenütt az újító keze látszik. Gyökel-

vonások például : Kellem (Els hajós II.), homály (Ábel halála

IV.), veszély (Áb. IV.), fény (Áb. IV.), árny (Áb. IV.) éj (Áb. III.),

panasz (Áb. III.), körny (Áb. ül.) stb. Ujabb képzések : cseléd-

kedni (Áb. IV.), csergeteg (Áb. IV.), képzelet (Áb. IV.), látszat,

szállat (Áb. III), szaglatos f (Áb. m.), magányi táj (Áb. III.), egy-

veleg (Daphnis), a lányok vonogatóztak (Daphnis I.), diadali örven-

dés (Áb. IV.), kifogyaszthatatlan (jóság Ab. IV.), redli a gond hom-

lokát (Áb. III.), borzadság (Áb. V.), hagyás (parancs, Els hajós

II.), táplálmány (Áb. II.) stb. Az erény itt még: feddtelenség,

erényes = feddtelen (Áb. II.). Összetételek : védlelke (Áb.), védisten

(Áb.), elérzemény (Ahnung), csüggedni-tudatlan (Els hajós).

St még a fordulatokban is újít, pl. «Hol mardossa most lel-

két felriadt ismerete ?» (Áb. V.)

Fordításáról valóban elmondhatjuk, hogy szép fordítás. Ma-

gyaros, jó hangzású, rhythmikus. Jól adja vissza az eredetinek

lágy sentimentalismasát, eltalálja a hangot, melyen szólania kell,

s a fordítás ugyanazt a szellemet tükrözteti vissza, ugyanazt a han-

gulatot kelti, mint az eredeti.

Pedig ezt nem volt könny elérnie. S e nehézségre figyelmez-

teti Horváth Ádám is Kazinczyt, mikor azt írja neki : tOllyan fel-

séges ez a mi nyelvünk, hogy ritkánn illik az hangján a fiatal

természet játsziság. »
a
) Valóban nyelvünk akkori állapotában ily

szép és a mellett ily magyaros fordítást adni, csak hivatottnak

sikerülhetett ! Milyen magyaros, majdnem népies íz van például

ezekben: fNem tudom, mi lel, miért ver a szívem !t (Idyllek I.

35.1). tLelkem, a te kezed reszket; ne félj, nincs itt farkas ». (II. k.

115.) tMeg-vólt a tsere, s tied volt a madár». (II. k. 126. 1.) («Der

Tausch war gemacht, die Vögelchen dein.) Ha áldást bocsátanak

*) Kaz. Lev. kiadja Váczy. I. k.

s
) Kaz. Lev. kiadja Váczy. I. 285. 1.

Philologifti Közlöny. XV. 8. 54
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ránk a jóistenek, nem lesz boldogabb egy bokor, mint én és te. (II.

k. 127. 1.) Mikor térdére vett bennünket, el fakadt sírva. (II. k. 144.)

Sokat ad a széphangzásra. Ennek még az értelmet is felál-

dozná. Gessnerhez írt levelében is azzal menti magát, hogy a

fGewühlt szót «fegyvercsattogás»-sal fordítja, hogy e szó hang-

zása jól fejezi ki a háború zaját. Huber, Gessner franczia fordítója

is hasonlóra törekszik. Az eredetinek hangzását is vissza akarja

adni. Az elszóban mentegeti magát, hogy a Krug szó fordítására

a nem irodalmi cruche szót használja. Használhatta volna —
mondja — a vasé vagy coupe szók egyikét is, de a német Kruy
hangzásának sokkal jobban megfelel a cruche.

lm itt volt Kazinczy eltt a példa, s nem akart e mögött

maradni. És nem is maradt. Sem a szép hangzás, sem a rhyth-

mus tekintetében.

A Gessner rhythmikus, numerusos prózáját törekszik vissza-

adni, lehetleg röviden, s nem egy helyt fölül is múlja a franczia

fordítást. így a fentemlített hely

:

Gessnernél : Aber er ist zerbrochen, er ist zerbrochen, der

schönste Krug ! Da Hegen die Scherben umher

!

Huber : Elle est casseé ! elle est cassée la plus belle des cru-

ches ! en voici les morceaux autour de moi.

Kazinczy : El-tört, el-tört a szép korsó ; imhol a tserépje

!

Kerek mondatokra törekszik, s néha inversiókkal segít a

rhythmuson. Csak néhány mutatványt e prózából, melynek egy-

aránt van színe és zenéje :

«Mitsoda tsendes gyönyörség foly belled reám, szi vidék

!

Mint tzifrázza magát a halni készül esztend ! Sárgán áll a som
és a fz a tó körül ; sárgán állanak az alma- és körtvélyfák, a szí-

nét el-hagyta dombokonn és még zöld völgyekbe', a teeresznye

veres levelei között* stb. (Idyllek I. k. 85. 1.)

• Szép látni, mint tévelyeg a nyáj a messzi dombokonn a setét

bokrok közt ; de még szebb azt, ó Ghloe, mint szövi-által szép

barna hajadat a virág-koszorú. Szép a kiderültt Ég tiszta kékje, de

még szebb a te kék szemed, mikor nekem nevetve int. Inkább

szeretlek téged, édes Chloém, mint a sebes halak a tiszta tó-vizet

;

inkább, mint a patsirta a feljöv reggelt.* (Idyllek I. k. 46. 1.)

Vagy késbbiekbl

:

« Zordon télben él, a ki nem szeret. Ollyan az, mint a pes-

hed patak, mely nem zuhog, mint a néma madár, mely nem éne-
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kel, mint a száraz ág, mely nem virít. Ámor ! szerelemnek édes

Istene!* (Daphnis.)

«Mit csinálsz, kérdé Melida; ah, mit érzek; meghalok! a gyö-

nyör miatt ! Uj, eddig soha nem érzett gyönyört
k
tölt minden, a

mit mondasz, minden a mit cselekszel, szivembe. De úgy-e itt

maradsz? Ugy-e soha nem hagysz-el? Ugy-e velem maradsz

minden munkám mellett? részt veszesz minden örömeimben.

»

Jelzk közbetoldásával, melyek Gessnernél nincsenek meg,

41 stílust festibbé teszi, st a numerust is segíti. Például

:

«Oh, mint változék víg örömmé muladékony bánatom!* (Áb.

halála I.)

t£ munkák alatt múla el felettünk a perzsel nyár, s már a

gyümölcspártájú sz is vége felé közelített.* (Áb. II.)

Az ilyen jelzket, mint virágkoszorús tavasz (Ábel halála

II.), szépalakú lányka (Daphnis I.) különben is szereti. Mind a

mvészire való törekvés nyomai.

E törekvés látszik abban is, hogy ugyanazt a német kifeje-

zést, mikor rövid közökben négyszer fordul el, más-más szóval

^tdja vissza. «Én nyomorú! Oh én nyavalyás! Én boldogtalan!

En istentelen !» Az eredetiben mindég: Oh ich Elender ! (Áb. hal.

I. 26—27.)

íme mindenütt nyilatkozik a f kifejezés mvésze*.*)

Mindezeknek kevés a nyoma Kónyi János Gessner-fordítá-

-eában. Kónyi is lefordította Ábel halálát és Az els hajóst. Fordí-

tását persze nem lehet, de nem is szabad a Eazinczyéhoz mérni.

A derék és buzgó t hadi szolga* törekvéseit teljesen méltányolhat-

juk a nélkül, hogy azt Kazinczyéval helyezzük egy vonalba. Egy

ember, kinek a sors adott tehetséget, de megtagadta a módot

ahhoz, hogy arra a színvonalra emelkedhessek, hol tehetségét ki-

fejtse. Pedig érezte magában a hivatást, s a maga erejébl töre-

kedett magát fölküzdeni. A strázsamester üres óráiban, miket

mások «sétálásra, játékra vagy hophujjára* fordítottak, könyveket

szed el, mveli magát, s mikor azt hiszi, hogy már eleget tud

Arra, hogy maga is forgathassa a tollat, elkezd fordítgatni külön-

féle szép történeteket, miket olvasott. Mikor fordít, észreveszi,

ihogy nem mindenre van magyar szavunk. A mívelt írók mintájára

*) Beöthy : Horatius ós Kazinczy.

54*
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is csinál tehát. St csinál azután akkor is, mikor nincs szük-

ség rá.

E sajátságokat megtalálhatjuk «Ábel halálában » is, melyet

1 775-ben, tehát jóval Kazinczy eltt fordított le.*) Kazinczy ismerte

a fordítást. Ismerte Kónyi második Gessner-fordítását, az «E1b6

hajóst* is. St hatással is volt rá mindkett. Egyes helyeken bizo-

nyára csak azért nem használta az els kínálkozó szót, mert Kónyi-

nál is az van, s nem akart tle átvenni.

Feltn, hogy az említett hely, hol Kazinczy az olvasás fo-

galmát viszi be e költeménybe, épen Kónyi hatása alatt született.

Kónyi így fordítja ezt a részletet

:

«Már szemeidnek fenyegetéseibl is látom reám szabott

feddósidet.t

Ádám pedig szívszakadó örömmel viszonozá néki : «Üdvözlégy

én els szülöttem ! Jól tudod, hogy feddéseket érdemelsz, mivel-

hogy már szemeimbl olvasod azokat ». (15. L).

Kazinczy: tMár olvasom dorgálásidat szemedben.

Olvasod dorgálásimat ? kérdé bánatos szeretettel az atya ; oh

tehát érzed, Kain, hogy érdemled azokat !»

Az egyes szókon is meglátszik némi hatás. így a látszat szó

már Kónyinál is megvan. A hembelygó't is használja. (Kónyi Áb.

28. 1. Kaz. Idyll. 260. 1.) A képzeldik (Kónyi Áb. 43. 1.) megvan
Kónyinál, a képzelet Kazinczynál (Áb. III.). A Kónyi hajnallásána.k

(Áb. 7. 1.) párja a Kazinczy hajnallat-* (Áb. I. 9. 1.). A lengeíeg

(Kónyi Áb. 27. 1.) ugyanaz a képzés, mint a csergeteg (Kaz. Áb. IV.).

Hasonlók : nevedékeny (Kónyi Áb. 68. 1.), muladékony (Kaz. Áb*

28. 1.), ültetmény (Kónyi, Els hajós 13. 1.), táptálmány (Kazinczy,.

Áb. IV.).

Nem folytatom e példákat, mert lehet, hogy jó részük nem
is tud egymás keletkezésérl, s nincs köztük apasági viszony ; lehet,,

hogy akkor, a nyelvújítás idején, ezek úgyszólván a levegben vol-

tak. A Kónyi fordításának azonban, ha mindjárt önkénytelen ha-

tása is, de mindenesetre volt hatása a Kazinczy 1815-ben meg-

jelent fordításaira. E hatás azonban csak bizonyos fokig terjed,.

s két dologban nyilvánul : Elször is bizonyos kifejezések, melyekei

Kónyi használ, mintegy megvesztegetik Kazinczy fantáziáját, s &

*) Ábel' Kain által lett halála. Gessner írásiból Magyarra fordította

Kónyi János Hadi Szolga. Pesten, Royer Ferentz Betivel 1775.
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is öntudatlanul nem a szerz intencziója, hanem Kónyi interpreta-

czioja szerint képzeli a dolgot. Ez csak öntudatlanul történhetik,

mert Kazinczy nagyon óvakodik tle. A második az, hogy Kazinczy

egy-egy neki tetsz, fülének jól hangzó szó mintájára alkot új szókat.

Egyebekben azonban nagyon különböz e két fordítás. Ép
oly különböz, mint a két író, kitl származott. Egyik a nép fia

;

egyszer katona, ki magára hagyatva szedi össze innen-onnan,

a mit tud; a másik nemes családból való úr, ki gondos nevelésben

részesül s a legjobb mintákon csiszolja ízlését.

Kónyiban a paraszt mesemondóból megvan a terjengsség.

Kazinczy mintáiból tudja, hogy a rövidség erény. Kónyi fantáziája

kiszínezi, a mit a szerz csak jelzett; szereti a részleteket. Kazinczy

megmarad a nagy vonásoknál s nem részletekkel, hanem egy-egy

jellemz jelzvel színez. Kónyi szeret czifrázni, sallangozni ; s ebben

keresi a szépséget. Kazinczy egyszerségre törekszik, mert világos

eltte, hogy a szépet a maga egyszerségében föltüntetni sokkal

nagyobb mvészet.

E tulajdonságok a következ mondatban is föltnnek

:

Gesmer

:

tSo sprach sie, und

die zártlickste, reineste

Liebe goss unaussprech-

licbe Anmut in jeden

Ton der Stiname und
in jede Gebárde.

Kónyi

:

E-képen szóla Tirtza,

és a legtisztább szere-

lemnek kegyessége ki-

mondhatatlan kelleme-

tességgel mellzé min-

den szavának hangját,

8 deli maga-viselése

termetét méltóságosí-

totta.

Kazinczy

:

Ezt monda ; s a leg-

tisztább, legforróbb sze-

relem kibeszélhetien

keccsel öntötte el sza-

vának minden édes

zengzeteit, szemének

minden édes pillantatát.

Kónyi is törekszik néha a változatosságra, hogy ugyanazt

tülönfélekép fejezze ki. De ezt oly helyeken teszi, hol az eredeti

lrifejezésnek refrainszer jellege van, s így ez a fordításban el-

Tész. Pl.

Oessner

:

Weiche, du Schlaf,

von jedem Aug\ ent-

weichet ihr flaUemden
Tráume! Die Vernunft

geht wieder hervor und
erhellet die Seele, wie

die Morgensonne die

Oegend erhellet. Sei mir

Kazinczy

:

Távozzál minden széni-

rl, oh álom, távozzatok

játszi képek ! Ismét visz-

szatér az ész, s felvilá-

gítja a lelket, mint a

reggeli nap a tájékot.

Idvez légy szép nap,

ama czédrusok megöl!

Kónyi

:

Állj-félre te szemeket

szunnyasztó álom! Tá-

vozzatok ti most hizel-

ked álmodozások! mert

az értelem jön elö a

lelket megvilágosítani,

valamint a reggeli nap-

nak világa a tágas tér-
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Te színt öntesz széllyel

és kellemet, végig a

természeten ; s íme

minden szépség ujodva

mosolyg reánk.

Távozzál minden szem-

rl, oh álom, távozza-

tok, játszi képek, az éj

árnyékaihoz

!

helyeket meg szokta,

vidítani. Üdvöz légy-

kedves nap t melly a
Tzédrusoknak örvé-

nyekbl szivárkozol-fel

;

te színesíted és kedve-

síted a természetnek

munkáit, és minden

szépség újjáiván moso-

log reánk.

Távozzál te mindenek

szemeinek behunyatá-

sokra késztet álom!

Szélledjetek ti haszon-

talansággal hízelked ál-

modozások és lépéseket

kettztessétek az éjtsza-

kának setétes árnyéki-

hoz !

Néhol úgy tetszik, mintha Kónyi hívebben fordítana, ponto-

sabban adná vissza az eredetit.

gegrüsst, du liebliche

Sonne hinter den Ze-

dern herauf ! du giessest

FarV und Anmut durch

die Natúr hin, und jede

Schönheit lachet ver-

jüngt uns wieder ent-

gegen. Entweiche, du

Schlaf von jedem Aug\

entflieliet ihr fiattern-

den Tráume zu den

Schatten der Nacht.

Gessner

:

Kain stund in betáu-

bendem Schrecken, todt-

blass, kalter Schweiss

umfloss die bebenden

Glieder ; er sah des Er-

schlagenenletzte krampf-

ichte Bewegung und

das rinnende zu ihm
aufrauchende Blut.

• Verfluelúer Schlag

!

rief er, Brúder! — er-

wache — erwache, Brú-

der !•

Kónyi

:

Kain megbddult és

halaványodott ijedelem-

mel álla bámulva, tag-

jain hideg veritték foly-

dogált ; az agyonütött-

nek zsibbatl mozgásit s

a hozzá folydogáló g-
zölg vért szemléié

:

Átkozott ütés ! úgymond,

ötsém ! kelj -fel !

kelj -fel, ötsém

!

Kazinczy

:

Kain fagylalt ijed-

ségben álla ott ; képét

a halál sápadása borí-

totta el, s hideg verej-

ték reszket tetemeit.

Látta utolsó rándulásait

a metföltnek, és az öm-
ledez, feléje párázó

vért. Térj magadhoz
öcsém! kiálta ; öcsém

ébredj -fel I

Ez a hség azonban csak látszólagos. A szók vannak vissza-

adva, nem a kép, a hang, a szín. Kazinczynál pedig ez van meg.

A különbség, mint az eddigi példákból látható volt, néha

csekély. A két fordítás egyes szavai néha majdnem megegyeznek.

De ez a csekély különbség épen az, a mi mindig megvan még a.

Kazinczy leggyengébb s a Kónyi legszebb helye közt is, ez a cse-

kély különbség : a mvészet zománcza. Az els hajóst és Daphnist

lefordította Nagy Sámuel komáromi orvos is, 1797-ben— mint ezt
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Kazinczy maga is említi az 1815-iki kiadás bevezetésében.

(Gessner élete.) E fordítást azonban nem tudtam megkapni.

Eónyi különben Gessner-fordításával derék munkát végzett.

E fordításaiban is megvannak azok a jellemvonások, melyek többi

fordításaiban s különösen Marmontel-fordításában föllelhetk. De
hibái itt sokkal mérsékeltebben jelentkeznek, s e fordítás korához

képest elég jó munka. Nem els, de nem is utolsó, mint maga
mondja. #

) Eónyi is újító, az 1815-iki kötetben Kazinczy is az.

Kónyinak néha vannak szavai, melyek szerencsés alkotások, s máig

is élnek. így kimondhatatlan (Kazinczynál kibeszélhetetlen), visz-

szanozni (ma : viszonozni), szorgos, langal (lángol) stb. Kazinczy

nem egy szót alkot, mely nem válik közkeletvé, de azért munká-

jából ezek nem rínak ki, úgy mint Kónyiéból. Kazinczyban sok

volt az ízlés. Ez volt iránytje a nyelvújításban is, melyet nem
kezdett, nem fejezett be, nem is folytatott leghevesebben, mely-

nek mégis képviselje, leghbb kifejezje irodalmunkban. Az

újításai nagyrészt átmentek a nemzet vérébe, a többieknek egy-egy

szava lett közkedveltségvé, a többi újítás feledésbe merült. A szó-

kat, melyeket alkotott, a fordulatokat, miket átültetett, ma már
nem érezzük idegeneknek. Kazinczynál a mi szép, az jó. S hogy

mi szép, azt az mimosa-lelke mindig kiérezte.

Ez újítások azonban voltakép csak az 1815-iki kötettel kez-

ddnek. Az 1788-ban megjelent idyllek még tiszták, magyarosak.

Teleki is ezt a tiszta magyarságot emeli ki, Kazinczy is erre büszke,

S e mellett megvan bennök az 1815-iki kötet minden jélessége ia

úgy, hogy csakugyan e kötet volt fels nevezetes lépés irodal-

munkban Báróczy óta.»

VI.

Kazinczynak nem az volt becsvágya, hogy csupán fordítson,

hanem hogy jó, példaszer fordítást adjon. Visszaadni a tartalmat

és alakot, szellemet és külsséget egyaránt.

*) Az fÁbel halálához • írt elöljáró-beszédben ezt írja: «A mi a for-

dítást illeti, sem els, sem utolsó, mert noha az eredeti nyelvet mindenütt

szónként és nyomban nem követhettem is (a melly lehetetlen, mert a

nyelvnek természete ilyetén kényszerítéseket nem szenvedhet), az értelmet

megtartván, tle messze nem távoztam és a szóknak ékességét lehetképen,

szabtam. •

Digitized byGoogle



840 WESZELY ÖDÖN.

És épen ez által nagy jelentség korára nézve.

Mindaz, a mi Kazinczyt mint írót és embert jellemzi, fölta-

lálható e fordításokban. Az idylli iránti vonzalom, a finomság,

gyöngédség, a gondosság, a törekvés a szépet szépen visszaadni, a
stílust jellemzetessé tenni; nagy tisztelete a német irodalom iránt,

8 végül a nyelv fejlesztése, régi szók s tájszók forgalomba hozása,

új szók alkotása, st áj fordulatok teremtése által.

Mikor e Gessner-fordításokat lapozgatom, szinte érzem belle

a Kazinczy ideális lelkét, s a lapok mögött szinte látom eszményi

alakját, a mint kedves német könyvei között egy szép mondaton

örvendezve, szelíd mosolylyal ajkán próbálgatja azt magyarul visz-

szaadni — a kilenczedik vagy tizedik variánsban.

A kor egyéb nagy eseményei nincsenek lelkére hatással,

csak a kor irodalma. Ebben neki is tetszik az, a mi korának tet-

szik. Mint Kónyi, is Marmontelt és Gessnert, a korbeli ünnepelt

írókat fordítja. De mennyire másként. Hiszen Goethével azt

tartja, hogy a költészet csak kevés választott számára való, a hívat-

lanokat hát kirekeszti a parnassusról.

De nemcsak a kor áramlata, saját egyénisége is az idyll felé

vonja t, s ennek nyomai is megvannak e fordításon ép úgy, mint

a Kónyi egyénisége a maga fordításán.

Kazinczy Gessner-fordítása a kor irodalma s Kazinczy írói

egyénisége szempontjából egyaránt nagy jelentség. Czélom volté

nagy jelentségét, melyet eddig nem méltányoltak eléggé,— kimu-

tatni, földeríteni az összefüggést korával, felismerni rajta az egyé-

niség nyomait, s esetleg újabb adalékkal járulni Kazinczy írói jel-

leméhez.

E fordítások Kazinczy munkásságának jelentékeny részét

teszik, s Kazinczyval, nevével, írói egyéniségével, egész korával

annyira összeforrottak, hogy nélkülök e korszak irodalomtörténe-

tének képe hézagos maradna. Weszely Ödön.
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BAJZA JÓZSEF DRAMATURGIAI MUNKÁLKODÁSA.*)

I.

A fiatal Bajza a drámai költészet iránt nem erezett valami

különös tehetséget. Meg megvillan benne a drámaírás eszméje

is, de nem verhet gyökeret lelkében. Egy ízben, Pozsonyban való

tartózkodása közben kísérletet tesz, hogy egy gyilkosból drámai

jellemet alkosson, de ez nem sikerül neki s többé talán nem is

foglalkozott eredeti dráma írásával. Azonban a színi kritika és a

színházszervezés terén oly munkásságot fejtett ki, a mely igen

megérdemli a méltánylást s melynek megismerése nélkül Bajza

írói jellemképe igen hiányosan jelenne meg elttünk.

Oly kiváló tehetség és még kiválóbb szorgalom, a milyen a

Bajzáé volt, nem zárkózhatott el a 30—40-es évek színügyi moz-

galmai ell, s ha egyszer már érdekldést tanúsított ez ügy iránt,

érdekldése e téren sem maradhatott nyom nélkül. Idnként félben

hagyja ugyan ez irányú munkásságát vagy a körülmények elterelik

attól, de újra meg újra vissszatér hozzá s elég alaposan mondhat-

juk, hogy Bajzának drámairodalmunk irányára s színészetünk fej-

ldésére nagy hatása volt.

Bajza színügyi munkássága 1829-ben kezddik, mert akkor

kezd gondolkodni egy drámai gyjtemény kiadásáról. Az ily gyjte-

mények kiadásának eszméje nem a Bajzáé. Az övéig már négy szín-

mügyjtemény indult meg irodalmunkban. Az igaz, hogy csekély

számú fordított vagy átdolgozott és eredeti darabok közlése után

mindegyik megsznt, de már az a körülmény, hogy egyesek újból

meg újból megkísérlik egy-egy újabb gyjtemény sikeres elterjesz-

tését, bizonyítja, hogy ilyenekre kezdd drámairodalmunknak

nagy szüksége volt.

Elémozdította az ez irányú irodalom éberségét az is,

hogy az 1790-ben megindult s a színészet teremtésére irányuló

*) Részlet • Bajza J. élete és mveit ez. tanulmányból.
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és meg-megszakadó, de soha meg nem szn mozgalom mind-

egyre sznyegre hozta e kérdést.

Az els gyjteményt Kazinczy adja ki 1790-ben, melyben

megjelent •Hamlet, szomorújáték hat felvonásban, úgy a mint a

mi játszószíneinkre léphet » (Kassa, Schröder után). Ebbe a kötetbe

volt szánva Goethe Ste11a-ja és Lessing Mise Sara Sampson-ja is.

A Hamlet*fordítást megelzi egy ajánlólevél br. Prónay László Csa-

nádi fispánhoz, melyben egészen korszer lelkesedéssel ír Ka-

sinczy a színészet ügyében. E vállalat félben maradt s követke-

zett utána Endrdy János fMagyar Játékszíne* 1792-ben, mely a

Dugonics, Simay és Szentjobitól megindított drámairodalmi moz-

galom alatt írt darabokat foglalja magában.

Ennek a hatása alatt született meg <Az erdélyi magyar játé-

kos gyjtemény*, melynek szerkeszti K. Boér Sándor és Barcsay

László voltak s mely az elbbinek öt s az utóbbinak hat darabját

tartalmazza 8 így az idnként való közlés kívánalmának ez sem

felelt meg. Majd 1821-ben Bécsben fDöbrentei Gábor Külföldi

Színjátékai* jelennek meg két kötetben. Az els kötet német dara-

bot tartalmaz, t. i. Müllner 4 felv. •Véteksúlya* ez. szomorújáté-

kát; a második kötet franczia mvet közöl, t. i. Moliére « Fös-

vényét*, széptani megjegyzésekkel és magyarázatokkal együtt

A részvétlenség miatt e vállalat is megsznt s ezután nemsokára

Bajza veszi kezébe az eldei által elejtett fonalat. 1 829. szept. 6-án

írja Toldynak, hogy Kazinczy már elküldte Emília Galottit b az az

Külföldi Játékszíne I. kötetében fog megjelenni. Deczember 10-ón

már azt írja, hogy vállalatának akadt nyolez t actionariusa* s ha

még nyolezat kaphat, meg fogja indítani azt. Úgy látszik, hogy

Kisfaludy Károlyt is unszolták egy drámai gyjtemény kiadására,

de nem vállalkozott rá; csak oly feltétellel vállalkozott volna, ha

a darabokat mind Bajza fordítja, mert Kisfaludy mondása szerint

a fordításhoz csak Bajza értett. Végre az 1830. évi júliusban meg-

jelent Bajza Külföldi Játékszíne egy kötetben s azzal aztán meg is

sznt, minthogy az 1830-ban mködni kezd akadémiának ez

irányban is megkezdett munkálkodása következtében fölöslegessé

vált. (Az akadémia gyjteménye tEredeti és Külföldi Játékszín* ez.

alatt 1832-ben indult meg.) Ennek az egy kötetnek a tartalma

:

1. Elszó. 2. Emília Galotti Kazinczyt ól. 3. Lessing charaktere

Bajzától. 4. A gyr, vígjáték Schrödertl, fordította Bajza, és

5. Schröder biographiája Bajzától.
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Bajzának Lessing volt a nagy mestere a kritikában, mint Goethe

a dalban ; ill volt tehát mesterét a magyar közönségnek bemutatnia.

De mesterét nemcsak mint kritikust tünteti fel, hanem mint szín-

mírót is stb. Szerinte a német irodalom egyedüli abban, hogy a

kritika megelzte a remekmvek keletkezését ; máshol elször voltak

remekmvek s csak azután kritika. E tekintetben Németország Les-

singnek köszönhet legtöbbet. zte ki Németországból a majmo-

lás lelkét s tudománya, ízlése, nyelve és Ítélete egy Bodmer és egy

Godschedébez képest magasan áll. Lessing a legszövevényesebb

mélységet is világosan tudta megfejteni. Luther óta egy író sem

nyúlt oly mélyen bele a német nyelv szókincsébe, mint Lessing.

philosophus, theologus, régész, de leginkább a drámai költészet

híve és munkása. Lessingben Bajza fleg' azt emeli ki, hogy benne

a geniust a kritika nem törpítette el. Lessing költi phantasiájá-

val nem bírt alkotni, s ha mégis alkotott, az a kritika és tanulmány

eredménye ; ebben hivatkozik Bajza Lessing vallomására is. Jel-

leme feddhetetlen és tiszta s habár sok ellensége volt, érdemei már
életében elismertetnek. Lessing nemcsak német nagyság; müvei

az emberiség haladásában útmutatók. Végül Mendelsohn idézésé-

vel fejezi be ismertetését Bajza, mely így hangzik: «Lessing egy

emberkorral elébb járt, mint egész százada.

»

Lessingnek emez ismertetésében Bajza egyéni vonásai any-

nyira feltnk, hogy a Lessing képében kiemelt vonások adatokat

szolgáltatnak Bajza írói jellemképéhez is. Más írónál is így van ez,

t. i. mindenki azt becsüli másban, a mi az ideáljának megfelel, s

azt veszi észre másban, a mi a dolgok megítélésében szempontul

szokott neki szolgálni. Ennyiben az élet- és jellemrajzírók egy-

szersmind magukat is szokták jellemezni. Fokozott mértékben áll

ez az ers egyéniség Bajzáról, a ki a maga véleményének érvényre

juttatásában néha exclusivvé válik.

Ezeket vonhatjuk le Schröder-ismertetésébl is. Ez alkalom-

mal nyilatkozik Bajza elször, mint józan drámai és színészeti

kritikus. Schrödernek hosszú, drámaírói és színészeti életét rövi-

den, de igen rokonszenvesen ismerteti 8 ebbeli tanulmánya meg
is látszik késbb az Athenseum játékszíni krónikáján. Mindenesetre

ép érzékre vall az, hogy Bajza Kotzebueval és Ifflanddal, ama kor

népszer, de érzelgs drámaíróival szembeállítja Schrödert, akinek

müvei szárazabbak, de müvésziebbek ; nem erkölcssértk és a

színpadon hatásosak. Schröder ment a drámaírók azon kedvencz-
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szokásától, hogy oratori díctiókban öntik ki egyéni s a mü tárgyán

kívül es érzelmeiket. csak néhány jellemet emel ki, s ezekkel

szemben a többi csak mellékes, de összeszövósükkel a cselekvény

gyorsan halad.

Schröder egyszersmind nagy színész is vala, kinél sohasem

az volt a lényeges, hogy miként szaval el valamit, hanem az,

hogy jól ábrázolt-e, az volt-e, a ki akart lenni.

Ilyen nyomon kezddött Bajzának a színügyi téren kifejtett

munkássága, t. i. Lessing és Schröder nyomán. Az elébbit abban

is követte, hogy sok ellenséget szerzett magának s volt benne is

sok fanyarság, mint Lessingben, utóbbit meg abban is, hogy nem-

csak egyszer vala színházi igazgató. Mieltt azonban színigaz-

gatói korát néznk, a színi kritika fejldésére kell egy szempil-

lantást vetnünk, mert Bajza színügyi munkálkodása e téren foly-

tatódott

A színi kritikának els feltétele egy állandó színház, mert

az ily kritika elször is beható tanulmányt kivan s így feltételezi a

színház megfigyelését. A német színi kritikának is már egy állan-

dóvá lett színház segített a kifejldésében. A milyen hatással volt

1750-ben a Koch-féle lipcsei társasága német színi kritikára, olyan

módon hatott a mienkre a budai színésztársaság.

A magyar színészet Budán 1833-tól kezdve új stádiumba

lépett. Ugyanis a kassai, kolozsvári és miskolczi társaságok a

pozsonyi kudarcz után egy ideig Kassán húzódtak meg, hol báró

Berzeviczy pártfogása mellett, 1832-ig jól ment dolguk. Akkor

azonban operai személyzetük Kolozsvárra távozott, a drámai sze-

mélyzet pedig Budai magyar társulat czímén Budán ütötte fel

sátorfáját. Pestvármegye sokat tett érdekükben s az igazgatásukat

Fáy András és Döbrentey Gábor vállalták el.

Széchényi pártfogása alá veszi a társulatot, mely 1833.

július 7-én Bocskay István czímü darabbal kezdte meg eladá-

sait. Ez az állandó magyar színészet kezdete Budapesten, mert

ez a társaság fennállott egészen a nemzeti színház megnyíl-

táig és akkor annak személyzetébe olvadott bele. A fvárosi

kritikusoknak e társulat szolgáltatá a tért gyakorlati színi kritikák

írására.

A magyar színi kritika kezdetei különben a múlt századba

nyúlnak vissza. Az 1863-iki Színházi Látcs egy levélalakú színi

kritikát közöl 1793-ból; ezt tekinthetjük az els magyar színi kri-
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tikanak.*) Azonban mind ez, mind pedig a Hazai és Külföldi tudó-

sítások értesítései, valamint a Magyar Hírmondóéi is csak jelen-

tések, melyeknek gondolati tartalma nincsen ; irányadó és a drá-

máról való helyes gondolkodást eláruló nyilatkozataik egyáltalában

nem fordulnak el, úgy, hogy Kisfaludy els darabjainak meg-

ítélését többnyire a Wiener Zeitung für Literatur, Kunst und Thea-

ter ez. bécsi lap végzi. A magyar lapok legfennebb csak ismétlik

azt, a mit a német lap elmond.

A Tudományos Gyjtemény 1817-ben megindulván, a színi

kritikának is tért nyit hasábjain, a hol 1817—1827-ig 10—12
színi bírálat jelent meg. De ezen bírálatok nem a színi kritika fel-

ien dültét jelentik, mert a daraboknak csak irodalmi értékérl szól-

nak, nem egyszersmind színi hatásukról is. E bírálatok csak azt

keresik az írókban, bogy mennyiben hazafiasak. Ha cseng hazafias

nyilatkozatot találnak a darabokban, már jóknak találják azokat s

szerziket «az igaz hazafiúi költ* dics nevével tisztelik meg.

Csak a T. J. betk alatt író, Toldi szerint gróf Teleki József bírá-

latai vallanak a kor színvonalán álló bírálóra.

A színi kritika az Aurorában is megkezddik, a melyben

Fenyéry Gyula (Stettner, Zádor) bírálja Kisfaludy két vígjátékát,

Toldy meg Vörösmarty Salamon királyát. Toldy polemizál is Szon-

tághgal abban, hogy Kisfaludy vígjátékai mennyiben nemzetiek.

E kritikákkal párvonalosan jelentek meg egyes megjegyzések

1830-ig a Pester-Ofner Zeitungban is s melléklapjában, a Gemein-

nützige Blátter-ben, valamint a Spiegel-ben és melléklapjában, a

Schmetterling-ben, úgy szintén a Pannoniában is. De ezek a mint

kevésbbé magvasok, kevésbbé hazafiasok is voltak.

Gsáky Tivadar gróf lett volna az els, ki Kassán « Játékszíni

Tudósításoko czíme alatt megkezdette volna a komolyabb színi

kritikát, de e vállalat a 16. számmal megsznt; különben is

lényegtelen szempontjaival nem felelt meg a kivánalmaknak.

E szerint a « Társalkodó* az els lap, mely 1832-ben meg-

kezdi a trhetbb színi kritikát. Ebben P. K. (Pechata Károly)

tudósításokat közöl a kassai társaságnak Temesvárott lefolyt,

különösen operai szereplésérl. A mit a Társalkodó kezdett,

azt a Regél és Honmvész folytatja tovább 1833. jan. 21. számá-

ban, melyben külföldi magaslaton álló színi kritikát igér, azonban

*) Bayer J. «A nemzeti játékszín történeten.
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nem nyújt egyebet, mint játékrendet éa szereplési krónikát a

Nagyváradon, Szegeden, Debreczenben és Kolozsváron játszó tár-

saságokról. Azokat a dicséreteket is rendesen közli, a melyekhez a

vidéken olyan jól értenek. Majdnem ugyanilyen módon ír a budai

társaságról is, s ba valami tartalmasabb reflexiót közöl, az bizo-

nyosan Tiecktöl vagy Schlegeitl van kölcsönözve. Még a czélját

sem tudja elég magasra kitzni a színi kritikának, mert elzetes

hirdetésében I. a budai színészetrl való tudósítást és II. a színé-

szeket illet megérdemelt gáncs és dicséret közlését vallja pro-

grammjának. Az ily kritika értékét és megvetettségét eléggé meg-

világosítja az 1833. Muzarionban megjelent Csel ez. szatíra, melyben

a kritikusok érdekfeleknek, gorombáknak, butáknak vannak bemu-

tatva. A Begél és Honmvész színi kritikai rovata csak akkor

emelkedik, a mikor ezt 1835-ben Garay János veszi át.

Más orgánuma is akadt a színi kritikának, s ezt Munkácsy

János Bajzolatok czím lapja nyújtotta. Munkácsy Kisfaludy bohó-

zat és novella irányának egyik követje volt s els magyar humo-
ristának szerette magát nevezni. Garaboncziás diák czím bohózata

nagyon ismeretes volt. Önérzetes, nyakas ember vala, a ki lapjának

színi kritikái miatt ellentétbe jvén Bajzával, évekig folytatta vele

a harezot, s az mindenesetre nyom valamit, ha valaki azon idben
a Bajza tollával és iekintélyével szemben évekig bírta az ellentál-

lást. A Munkácsy lapja Kritikai Töredékek czímén közölt színi kriti-

kákat s czikkei alá elször szinte testvérek volt aláírva, de 1835.

és 1 836-ban az aláírást X et Comp. jegy váltotta fel. Ez X et Gomp.
ellen kelt ki Bajza s ez az színi kritikai mködésének kezdete.

Hibáztatja X et Comp. kritikája modorát általában s hibáztatja

különösen, hogy nem veszi figyelembe a színészek körülményeit,

a mennyiben az 1835—36. évi telén rossz állapotok között lev
színészekkel szemben is olyan kívánalmakkal lép fel, a milyeneket

ctak rendezett szinésztársaságokkal szemben formálhat az ember.

A Bajzolatoknak és Honmüvésznek kétes bírálásait Bajza

sokáig nem nézhetvén tétlenül, «A magyar színészeti bírálókhoz

különösen X et Comp. úrhoz » czímen a Társalkodóban *) egy czik-

ket tesz közzé, melyben irányt nyújt arra nézve, hogy a színé-

szekben mit kell bírálni. Hangsúlyozza, hogy a kritika jótékony,

ba tanít, de hogy ezt tehesse, tárgyismeret, itóltehetsóg s elvek

*) Társalkodó 1836. 19. sz.
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kellenek hozzá ; ily feltételek mellett a durvaság sem baj benne.

A Kassán megjelen Játékszíni Tudósításoknak csak a mocskos

kezty és sáros csizma Toltak a tárgyai. A Honmvész is csak

személyes tetszésrl és nem tetszésrl szól. Az effélék azonban még
nem ártanak, de annál inkább árt a Bajzolatokba író X et Gomp.

úr bírálata, mert abban egyetlen egy tanulságos gondolat sincs.

Nem gyzi meg semmirl a színészeket és mégis haragszik, ha nem
követték tanácsait. X et Gomp. azt állítja, hogy az egyoldalú dicsé-

rés teszi egyoldalúakká a színészeket. Igaz ! Az egyoldalú dicsérés

és gyalázás egyaránt ront, de hát X et Gomp. úr is egyoldalú, mert,

ha tanácsait nem követik, mindjárt azt mondja, hogy nem akarnak

elre menni.

A bírálat vegye tekintetbe a körülményeket is és azokhoz

szabja kívánalmait. A bírálatnak több oka van igazságosnak és ki-

fogástalannak lenni, mint a színésznek, mert a színész dicssége a

jelen, a kritikát megbírálhatja a jövben él sok ezer értelmes olvasó

is. Nálunk a kritikában nem elég csak érinteni a tárgy fbb pontjait,

mint pl. Francziaországban, — mondja Bajza— a hol kifejlett színi

kritika van. Színészeinknek, ha theoriájuk kevés is, practicumuk elég

középszer, kritikusaink azonban még csak nem is középszerek sem

a theoriában, sem a gyakorlatban s azért a megbírált felül érzi ma-

gát a bírálón. Hivatkozik Lessing példájára, a ki a Hamburgi Drama-

turgiában megjelent kritikáit a játszás után mindig napokkal késbb
tette közzé, hogy annál alaposabbak és gondosabbak legyenek.

Ha X úr felhagy a bírálattal, azt igen okosan teszi, de rosz-

ezúl teszi azt, hogy drámák bírálatába fog, mert az még nehezebb

;

tanuljon inkább s tegye sajátjává az olvasottakat. Mennyire ráfért ez

Munkácsyra, kitnik abból, hogy egyik bírálatában tisztán ki-

mondja, hogy Fáncsy minden más magyar színészt felülmúl, a mi

ellen Fáncsy (Begél 1836. 63. sz.) nem késik hírlapilag tiltakozni.

Erre Munkácsy János magáénak nyilvánítja a lapjában addig

megjelent összes kritikákat és Bajzával szemben humorizálni kezd,

a dolog lényegéhez azonban nem szólott. x
)

Bajza felszólalását a Kassai Szemlél és a Honmvész is

zokon vették és siettek arra válaszolni ; az elébbi Parttalan név

alatt szólal meg, az utóbbiban pedig Garay nyilvánítja ki, hogy bí-

rálatait a színészek, gyakori nyilatkozataik szerint jó néven veszik. 2
)

*) Bajzolatok 1836. évi. 147. 1.

*) 1836. Honmvész 27. sz.
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Bajza e hármas támadásra «Dramaturgiai és logikai leczkék

magyar színbírálók számára* közös czím alatt hármas czikkben

felel meg, melynek els része: • Szükséges magyarázatok a Bajzola-

tok színbíráló compániájánakt ; másodika: «Pro memória a Kassai

Szemlélneki és harmadika: «Néhány szó a Honmvész színi kri-

tikáiról, t (Felvilágosításul Garaynak.) Lássuk ezeket sorban.*)

Bajza kijelenti, hogy most iskolamesteri feladathoz fog,

részletesen magyaráz, a míg még Munkácsy J. r is megérti a

dolgot. Munkácsy elször azt mondta, hogy Bajza nem ereszkedett

bvebb magyarázatokba, másodszor, hogy a színészeknek a kritika

nem használ, és harmadszor, hogy a színészek mesterségüknek még
kritikáját sem értik. Ennélfogva — mondja Bajza — annál inkább

igaza van neki abban, hogy színészeinket tanítani kell. Munkácsy

ezt nem tette, tehát nem panaszolkodhatik, hogy nincs hatása a

színészekre. Munkácsy azért is elégedetlenkedik, hogy a színészek

elbizakodottak s azért nem követik tanácsait, a melyek útmutatá-

sul szolgálhatnának arra nézve, hogyan kell játszaniuk. Bajza

szerint ez azért történik, mert M. megjegyzései nem a lényegesekre

vonatkoztak s a mennyiben pedig oly dolgokra vonatkoztak, a

milyen pl. az idegen nevek kiejtése, azokra nézve nem elég a meg-

jegyzés, azokra nézve utasítás és könyv kell.

Bajza ezután elemeire bontja a színmüvészetet s minden

résznél alkalmilag mondja el a megjegyzéseit Munkácsy állításaira.

A színmüvészetet szóejtés, felmondás, szavalás, testtartás, kézbeszéd,

arczbeszéd, charakter-felfogás és kifejezés ez. czikkben tárgyalja.

A szavalás theoriájához Eántorné és Bartháné szavalata

szolgáltat b adatokat. Munkácsy hibáztatja azt, hogy a szavalatból

am verses alakját észre lehet venni. A vers közbül van az ének

és próza között s így szerinte azt lelkesebben kell szavalni, mint a

prózát. Bajza szerint ez helytelen, mert e tekintetben nem az alak

dönt, hanem maga a darab. A verset épen ellenkezleg, mint a

prózát, lassabban, ünnepélyesebben kell szavalni.

A Honmvész XXVIII. sz. 20. lapján szavalás és felmondás

tekintetében kétféle iskolát különböztet meg ; egyiknek Kantomé a

képviselje s ez a régi, síró, énekl ; a másik az új, a melynek f-

képviselje Megyeri. Ez utóbbi modort ajánlja Bajza is, de úgy, hogy

az am tanulmányozásán, gyakorlaton, naponkénti szavalatokon

alapuljon.

*) Krit. L. VII. füzet.
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Tudnunk kell, hogy színészeink kezdetben a németektl

tanultak, a kik affectált, énekl módon szavaltak 8 ettl a modor-

tól némelyek épen csak Dérynét és Kantomét tartották mentnek.

Ezen az alapon van Bajza vitairatában régibb és újabb iskoláról

szó, különben ez az egész erltetett felfogás és elnevezés a Hon-

mvész útján kezdett elterjedni.

A testtartást illetleg Munkácsy megrójja Nyirynét, hogy

lomha, és Laborfalvi Rózát, hogy elre hajol, s ajánlja ezeknek,

hogy tanulmányozzák a hozzájuk nem mostoha természetet. Bajza

ez alkalomból egy helyes kis értekezést ír a széprl és a termé-

szetrl. A szép a természetbl van véve, de a mvészi világban

idealitást nyer, s ha nem nyerne, a mvészet fölösleges volna.

Goethe szerint is iszonyú hézag van a természet és mvészi világ

között, a mely hézagot küls segédeszköz nélkül (theoria) a láng-

ész sem képes átugorni s ezért nem jó, ha a mvészet pusztán csak

utánoz stb. Azután tanácsokat ad a színpadi járásra, leülésre, kijö-

véere, állásra, a hallgató színész függélyes állására, a meghajtásra stb.

A kéz- és arczbeszédre vonatkozólag M. a természetes tartást

ajánlja. Bajza tiltakozik az ellen, hogy ez a mindennapi életben

láthatót jelentse. Az arczbeszédet a színésznek a tükör eltt külön

kell tanulnia.

A charakterfelfogásra és kifejezésre nézve azt tartja legfbb

szabálynak Bajza, hogy a színész fogja fel és fejezze ki az író

intentióját. S végül abban fogja meg Munkácsyt, hogy a fran-

czia romanticismust rajzolja Schlegel egyik olyan müvébl, mely a

romanticismu8 eltt jelent meg s mely csak a keresztyén drámát

jellemzi az antikkal szemben. *)

íme, ezekben is a theoreticus Bajza ! Nem tud semmirl szó-

lani a nélkül, hogy a dologra vonatkozó alaprajzot, az alapvet

vonásokat ne nyújtsa. Ki mutathatott fel akkor ennyi érzéket és

tanulmányt a színészeti mvészetre vonatkozólag? Vörösmarty

behatóan foglalkozott a drámának, mint költészeti nemnek az

elméletével, de a színészettel magával ily behatóan tudtunk szerint

Bajzán kívül senki.

Bajzának a Bajzolatokkal való vitája ezzel nem fejezdött be,

mert e lap újból válaszolt az ö czikkére, mire Utóhangok czíme

alatt «Harmadszori szavam a Bajzolatok színbíráló compániájá-

*) Wühelm Schlegel, Drámai leczkék. 1808.

Phllologiai Köilöny. XV. 8. 55
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hoz* ez. czikkében a maga részérl bezárja a vitát. Harmadszori

szava is csak az az X et Comp.-hoz, hogy beszéljen okosabban.

Bajza nem érzi, hogy állításai meg volnának czáfolva, legfennebb

azt, hogy mködése meg van kritizálva. Ajánlja, hogy ne fecsegje-

nek, mert csakugyan azt hiszi, hogy érvei, ha más, tanultabbak

eltt nem is, de elttük ledönthetetlenek.

Az egész vita eredményére Bajza a gyzelem érzetével tekint-

hetett vissza, mert annak következtében Munkácsy elébb a színé-

szekre vonatkozó megjegyzéseit szüntette meg, azután pedig az

A. B. A. R. jegyek alatt tovább folytatott színi kritikával is végkép

felhagyott.

A aPro memóriában* Bajza szellemesen bánik el a Kassai

Szemlélvel, mely lapnak írója • Parttalan* név alá rejtzött.

Bajza azt mondja, hogy kár volt e nevet Páratlannak nem szedni

a nyomdában, mert gazdája páratlan gyenge a gondolkodásban

A Kassai Szemlél azzal válaszol a kritikusoknak, hogyha a bírálatai

nem tetszenek, csináljanak jobbat. Ez Bajza szerint helytelen

elvre mutat s azt úgy világítja meg, hogy felkiált: hátha egy

nadrágcsináló rossz szabó mondaná : ba munkája nem tetszik, csi-

náljanak jobbat? Mit szólana ahhoz 9 S végül az ítél és alkotó

ész közt lev különbséget fejtegetvén, a vitát ez oldalról is bezárja.

A Garayval való vita is 1836-ban jár le. A neki írt válaszá-

ban Bajza sajnálja azokat, a kik a színészet történetét majdan &
Honmüvészbl merítik. Kell mértékre igyekezik leszállítani azt az

érdemet, a melyet Garay a Honmüvésznek tulajdonít s czáfolja azt

az állítást, hogy a magyar színészeti kritikát Bothkrepf (Mátray,

a Honmvész szerkesztje) kezdte volna meg. Erre megjegyezhetjük

azonnal, hogy ebben a dologban Bajzának nem volt egészen igaza,

mert a színészeti kritikát tágabb körben csakugyan Bothkrepf

kezdte meg s ezt maga nem is késik lapjában kimutatni. *)

A Gsáky T. gróf által megindított «Nemzeti játékszíni tudósítás* a
16. számmal meg is sznt s aztán úgyis csak Kassa és általában

Abauj színészetére vonatkozott. A vidéki színészetrl való tudósí-

tásokat tudomásunk szerint is Mátray kezdte legelsöbben közölni.

Garay válaszában Bajzának fleg két mondásával foglalko-

zik. Bajza ugyanis els czikkében azt írta, hogy ruinek oly kritikát

írni, a melynek semmi czélja sincs, a másik czikkében meg azt*

Reqelö 1S36. 64. ss.
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minek oly kritikát írni, a melynek okos czélja nincs. Garay ebben

ellenmondást lát. Bajza még egy pár szúró észrevételt tesz erre

nézve és azzal zárja be, hogy szép, ha a fiatal ember igyekszik,

csakhogy igyekezzék szerény is lenni.

Erre Garay a Honmvész három számában foglalkozik 1
)

Bajzával, néhol kicsinykedleg kötvén bele, minek következtében

Bajza a Befejez szóGaraynak ez. czikkében kinyilatkoztatja, hogy

Garay inkább vitatkozási makacsságból ír, mint meggyzdésbl,
de rá nézve jobb, ha az elébbit teszszük fel s ezért fölösleges is

tovább folytatni a vitát. A mint tetszik, legyen az övé vagy nem
az övé az utolsó szó.

Garay mintegy íájólag jegyzi meg, hogy Bajza szintúgy a fen-

ségbl száll le hozzá, de neki s az ügynek ez is elég, mert a Befe-

jez szó Bajza legyzetését jelenti. 2
)

Ennyi vala Bajza és Garay harcza, de ennyi is keserséget

hagyott e két író szívében. Késbb sokszor találkoztak a Kisfaludy-

társaságban, az Akadémiában s más helyen is, pl. Kossuth Hírlapja

mellett, melynek Bajza szerkesztje s Garay segédszerkesztje volt

;

mintha a sors mindegyre össze akarta volna hozni ket, de barátság

soha sem fejldött ki köztük. A mai korból visszatekint fájdalom-

mal látja két ily meleg szívnek aránylag kis okból való összekocz-

czanását s nem tudja megfejteni, hogy egyik nemes szív a másik-

nak hogyan lehet ennyire ellenfele. Az adatok szerint úgy látszik,

Bajza a hibásabb fél, de hibáját menti az, hogy vitájuk idején még
nem volt tisztában a Garay tehetségével. Azonban ez sem elég

mentség; valamint Szentmiklóssynak nem volt mentsége 1829-ben,

hogy nem volt még tisztában Bajzával, mikor szerénységre

intette t. Bajza tudhatta volna azt, mennyire fáj a tehetséges

ifjúnak, ha a nagykép öregség csak az évek számai érvénél fogva

visszaszorítja t. De úgy látszik, hogy e fájdalmon minden törekv

ifjúnak keresztül kell mennie.

Bajzának és Garaynak egymás iránt való idegenkedése ez-

után is nyilvánult egy párszor, habár élébl az id haladtával foly-

tonosan veszített. Bajza elítélleg bírálta Garaynak Kunoss Ter-

mészet czímü lapjában 1838-ban megjelent virágnyelvét, a mely

az els magyar virágnyelv volt. 1844-ben pedig, a mikor az Aka-

*) 1836. 56. 58. 59. sz.

2
) 1836, Regél 62 1. *Litteraturai nevezetesség*.

55*
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démia 100 aranynyal tüntette ki Garay verseit, Bajza ennek ellene

mködött. Egyszer azonban Bajza is elismeréssel adózott Garay-

nak, a mikor t. i. Garay a Kisfaludy-társaságban Zrínyi Ilona czimfi

balladáját felolvasta, Bajza el volt ragadtatva a költemény szép-

ségei által és fe gratulálok sorába is beállott. Viszont Garay is

szólott nagy elismeréssel Bajzáról s dolgozott is az Athenaeumba

s ezt a lapot öcscsének is ajánlotta e szavakkal: «Az én tanácsom

minden esetre az lett volna, hogy az Athenseumban lépnél fel. Ott,

bizonyos lehetsz benne, hogy legalább középszerségen alul nem
adják ki munkádat, mert mind a három szerkeszt competens bíró

a lyrában s mért lapjuk oly lap, mely charakterrel bír s dolgozó

társai közt állhatni díszt.

Ennyi vala Bajza dramaturgiai mködése 1 837-ig, a meddig az

állandó színészet is kisszer volt s a pesti fényes német színház ell

Budára szorult vagy hetenként kétszer attól esdett bebocsáttatást.

1837-ben, a nemzeti színház megnyitása után új szerep vára-

kozik Bajzára, épen az ugyancsak 1837-ben megindult Athenaeum-

ban s annak fkép játékszíni krónikájában. Ezen kívül Bajza csak-

hamar megízleli a színházigazgatás munkáját és közremködik a

valódi színi kritika megalapításában, melynek megalapítói Vörös-

marty és Bajza. (Elttük is Tóth L.-nak a Bajzolatok 36. és 37. szá-

mában megjelent, Hamlet-rl szóló fejtegetése valódi színi kri-

tikának mondható.) Gyulai a színi kritika megalapítójának csak

Vörösmartyt mondja, de ez állítás csak úgy kifogástalan, ha Bajza

mködését és a nemzeti színház felálltának is az azt elmozdító

körülményeit tekintetbe vesszük.

A magyar Thalia 1833—1837-ig igen sokat haladott. Fkép
Pestmegye és az Akadémia mködtek ez elhaladásban közre*

Pestmegye 1831-ben színügyi bizottságot alakít, a mely a fvárosi

színészet állandó istápolásával volt megbízva. A m. tudós társa-

ságnak pedig, a rendtartások 5. pontja értelmében, a játékszín is

gondjaira bízatik, mint nyelvmível eszköz. Ezenkívül a kassai

játékszíni felügyel bizottság felkéri az Akadémiát, hogy gondos-

kodjék az idegen termék jelesebb drámák lefordításáról, a mi
drámairodalmunknak és színészetünknek nagy elmenetelére szol-

gálna. Az Akadémia ezeknek alapján már 1831-ben 71 darabot

jelöl ki a lefordításra és 100 aranyat rendel évenkénti drámai juta-

lomra. Továbbá a IV. nagy-gylésen 8-tagú drámai bizottságot

szervezett, hogy az a fordításokat megvizsgálja és e bizottság költ-
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ségeire 500 frtot szavazott meg. A bizottság tagjai a következk

voltak : Csató Pál, gr. Dessewffy Aurél, Döbrentei Gábor, Fáy An-

drás, (1835-töl fogva Fáy helyett Bajza), Jakab István, Rothkrepf

Gábor, Tessedik Ferencz és Vörösmarty. E bizottságnak az Aka-

démia páholyt is bérelt a budai színházban, hogy figyelemmel

kísérhesse a darabok eladásait. E bizottság 1833. november

27-ikén kezdte mködését és már 1834-ben 70 régi és 15 uj

darabot fogadott el. Az Akadémia továbbá 30 arany pályadíjat

tzött ki e kérdés megfejtésére: «Miképen lehetne a magyar

játékszínt Pesten megalapítani?* Az így megindított mozga-

lomban a nemzeti színházra nézve két irány válik ki. Az els a

Széchényié, a ki részvények útján 4—500 ezer frtot akar besze-

rezni és a Duna-parton hatalmas színházat óhajt emelni. Míg Szé-

chényi a Vaskapunál jár, ez elvét a Társalkodóban gr. Dessewffy

képviseli. Ennek a tervnek az volt a rossz oldala, hogy az abba

való rengeteg sok pénznek a beszerzési ideje igen elodázta volna

az ügyet. Ezért volt egy más tervet hirdet párt Földváry Gábor

pestmegyei alispán és a megyei színügyi bizottság elnöke vezetése

alatt, a mely ismervén a nemzeti lelkesedés ama tulajdonságát,

hogy heves, de múlékony, a lelkesedést rögtön akarta használni és

kisebb színházzal is megelégedett. A honfiak többsége e mellett

foglalt állást s Pestmegye is, habár Fáy András nyertes felelete is

az Akadémia pályakérdésére nézve a Széchényi véleménye felé haj-

lott, a mennyiben is 370 ezer frtos színházat akart emelni. Fáy

nyertes felelete mellett egy másik versenyzm is volt ily czím-

mel : «Egyetlen mód a magyar játékszín czélirányos megalapítá-

sára* (Mátray Gábortól), mely Földváry felé hajlott s különösen

hangsúlyozta egy színi-conservatorium felállítását, s midn erre a

czélra br. Vay Anna 5000 frtot adományoz, Földváry G, azon a

pénzen megveszi a színház mai telkét s miután a megye a gyjté-

sek közepette elrendeli az építkezést; a színház ügye el volt döntve.

Széchenyi nem akadályozhatta meg Földváry tervének végrehajtá-

sát. 1835. szept. 16-án az építés megkezddik s 1836. aug. 5-én

bokréta-ünnepélyt ülnek. 1837. jan. 15-én a pestmegyei gyüléa

már rendelkezik a megnyitásról s felkéri Vörösmartyt a prológ

írására. 1 837. május 8-án részvénytársaság alakult és meghívta az

illetket a megnyitó ünnepségre. A részvénytársaság a színház

igazgatását egy állandó választmányra bízta, melynek tagjai voltak

:

Földváry Gábor alispán, elnök, Nyáry Pál aljegyz, tollviv, Fáy
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András, Ilkey Sándor, gr. Ráday G. táblabírák, Simoncsics János

fszolgabíró. E választmány jul. 26-án tartott ülésében a színész-

társaság igazgatójává Bajza József táblabíró és akad. tag válasz-

tatott meg ; Szigligeti Ede a titkári, Rothkrepf G., a Segél kiadója

az ének- és táncz-felügyel tisztére emeltetett s megbízatott, hogy

javaslatot készítsen a felállítandó operára nézve. A választmányba

késbb beválasztották Rosty Albert táblabírót is, mint zeneért

tagot. Rosty dolgozta ki a zenekari igazgató hatáskörét, mikor az

opera alapításáról volt szó A Bikerült javaslatot Bajzával együtt

végezték be s ennek alapján lépett 1838-ban jan. 15-én Erkel,

mint els karmester a színházhoz. 4
")

Az Athenaeum 14. számában Bajza már hirdeti a színház

megnyitását— augusztus 22-re, a vásár idejére, s azon idben a

színház csakugyan megnyílt ; bár még nem volt egészen készen,

de arra az idre a munkálatokat beszüntették. A megnyitás Vörös-

marty Árpád ébredésével és Schenk Belizárjával történt, mely

utóbbit Kiss János fordítót; a.

Alig kezdtek játszani, már is minden oldalról megnyílt a szí-

nészetet ellenrz kritika zsilipje. A Hirnök-ben egyre hangzott,

hogy mostan már szigorúaknak kell lenniök a színészekkel szem-

ben, mert van állandó színház. Annyira ment a bíráskodási düh,

hogy Toldy szükségesnek tartja az Athenaeum 16. számában a szí-

nészek védelmére kelni, a kiknek inkább a gyakorlat ada képessé-

get, mint az elmélet.

A mi pedig Bajza személyét illeti, csakhamar a legkímé-

letlenebb támadásoknak volt kitéve. A régi ellenfelek, a kik talán

egy-két polémiában megjárták volt Bajzával, most egyre támadják

Bajza színigazgatói mködését. Mint elébb Kazinczyval szemben

Bajzáék ifjú írói csoportja állott, úgy most az Athenwisták találták

szemben magukat egy ifjú írói csoporttal. Bajzáék a Századunk-

kal (a Hírnök melléklapja) közjogi, a Szion-nal egyházi ésKunos-

sal (Bústavi), a Természet czímü lap szerkesztjével, kinek egy

magánjogi könyvét Bzeliden lebírálták, és Munkácsyval személyi

ellentétben állottak. A Századunk ftárgya állandóan Bajza a szín-

igazgató volt. A Hírnökben pedig Balázsfalvi Orosz József pozso-

nyi lapjában a Magyar lapok heti szemléje czímü rovat 1838. febr.

1-tl kezdve egyenesen az Athenaeum köre ellen indult s ezt a ro-

*) Budapesti Hirlap 1888. decz. 6.
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*vatot Csató Pál vezette, Bajza elleneinek legmérgesebbike. A trium-

virek részint a Figyelmezben s miután az 1841-ben flapjába

beleolvadt, az Athenaeumban válaszoltak. Nekik is állandó czímük

olt a támadásokra adott feleleteikben : «Athenaeum miatti zajgá-

sok». A támadó ifjú párthoz sorakozott Kovacsóczy Mihály is, ez

• örök ifjúi író, a ki a Szemlélben szokott volt írni és mások kö-

pött Stancsics Mihály is; Munkácsy János is mint régi edzett

ellenfél még mindig szerepelt.

A támadás Bajza ellen a Bajzolatokban kezddik, melyben

egy vádat tesznek közzé Bajza elien, t. i. igaz-e az, hogy Horváth

Cyrill Kuthen ez. darabjának benyújtásakor levelet írt hozzá a da-

rabja érdekében, hír szerint má6ok is írtak hozzá a darabjaik párt-

fogása czéljából, s ily módon különféle híreket terjesztettek Bajza

« pajtáskodó* eljárásairól. Nevezetes leleplezésekkel fenyegetik az

akad. drámabíráló bizottságot is, melynek Bajza szintén tagja volt.

E vádakra Bajza, Vörösmarty, Schedius Lajos és Fáy András vá-

laszolnak, mint a drámabíráló bizottság tagjai, kijelentvén, hogy

semmi felelettel nem tartoznak az illet vádemelknek. Ajánlják

a vádolóknak, hogy csak álljanak elé a leleplezésekkel, a melyek

természetesen nem jelentek meg soha, s mint késbb kitnt, a Hor-

váth C.-lel levelez Döbrentei Gábor volt.

A színházról folyó pletykák miatt tette közzé Bajza azt a

kijelentést, hogy a közönség a színházról csak azokat az értesíté-

seket tekintse hiteleseknek, a melyek az igazgató aláírásával jelen-

nek meg. Egyszersmind kéri a közönséget, hogy miután a színház

a nagy árvíz miatt márcziiiB 13-tól ápril. 16-ig zárva volt, a hiá-

nyokért legyen elnéz. E kijelentésekre Orosz ób Munkácsy felel-

nek.*) Orosz megjegyzi, hogy az lehetetlen, hogy a színházról csak

az igazgató közlései hitelesek, mert nem csalhatatlan senki a

világon, még Bajza sem, akármily nagy szellemóriás legyen is

különben. Munkácsy meg azon intézkedéseket tárgyalja, a melye-

ket Bajza a drámaírók osztaléka ügyében eszközölt volt, mely

szerint az író az els eladás jövedelmének Vö-ét, a második

eladás Ve -ét és a harmadik eladásnak íb Vs-ét kapja. Ha a

darab az els eladáskor bukik, akkor többé nem adatik. A for-

dítás az eredetit illet jövedelemnek felét nyerje s épen úgy az

opera, paródia, bohózat is. Munkácsy szerint ily kevés jövedelem

*) 1838. Századunk.
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kilátásával egy író sem fog írni, mert csupán hazafiságból nem
írhat senki. Bajza alatt a színház meg fog bukni, mint a hogy
járt a Külföldi Játékszín, a Kritikai Lapok és az Aurora is. Nem
helyes szerinte, hogy Bajza mindig csak színmüvet adat, s tle
függ az is, hogy az új darabot bérletszünetben adatja-e vagy

bérletben s így az írókat jövedelmükben megkárosíthatja.

E közben Bajza gyorsan dolgozott s a színház szervezéséhez

látott. Társasága vidékrl érkezett, mert 1836 után, mikor a hajó-

hidat felszedték, maga Buda városa a színészeknek nem nyújt-

ván elég jövedelmet, a budai színósztársaság 1837 els felében a
nemzeti színház megnyitásáig vidéken játszott.

Bajza megalkotta a színi társaság törvényeit. Intézkedései

elárulják, hogy fkép a nemzeti drámáért buzgott ; az operát, bal-

letet nem szerette és nem ápolta annyira. A színészekkel szemben

szigorú, de jó ember volt. Szigorúságára ez új intézetnél nagy szük-

ség volt, mert, ha olvasgat az ember az akkori színészek szereplé-

seirl, akár a budai társaságról is, megdöbbenéssel veszi tudo-

másul azokat a kanapépereket, kis cselszövéseket, melyeket a tagok

ztek. Bajza tekintélye egyszerre véget vetett minden ilyenfélének.

A színház haladott ; a színészeket több oldalról mutatta be s az

ifjú erknek is nyitott tért, hogy tehetségeiket kifejtsók. De Bajzá-

nak igen sok ellensége volt, s azok miatt tehetségét zsibbadni

érzé. A választmánynyal is meggyült a dolga, még pedig az anya-

giak dolgában. Ugyanis a színház 265,574 frtba került, de ez ösz-

szeg mind nem folyt be s így 95,705 irtot kölcsön kellett kérni.

Az efféle bajok okait a választmány Bajzára hárította.

Sokan azért haragudtak rá, hogy nézetük szerint az operát

a dráma helyett elhanyagolja. Egyes primadonnák, mint pl. Scho-

delné szították is az elégületlenséget. Bajza e szerint meddnek
találván becsületes erlködéseit, 10 hónapi mködés után lemon-

dott színházigazgatói mködésérl. 1 838-ban az Athenaeum 50.

számában teszi közzé, hogy ezentúl nincs semmi köze a színház

igazgatásához s a kiknek az igazgatósággal összeköttetésük van,

Szentkirályi Móriczhoz, az új igazgatóhoz forduljanak. Lemondá-

sának okát híven elmondja egyik levelében*): «Én a pesti színház,

igazgatásáról lemondottam, mert a vármegye bölcs uraival nem
férhettem össze. Most k lássák, mi történik a színházzal. Én azt

*) Antihoz, 1838. jun. 19. (Bajza Jánosnál Gyöngyösön.)
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hiszem, hogy részvényes társasági directiójuk nemsokára meg-
bukik, mert bolondabb directiót, mint ez az övék, képzelni sem
lehet.

»

Lemondásával az ellene intézett támadásokat nem szüntette

meg Bajza s ezen kívül még az anyagiakra vonatkozó vita is tovább

tartott. Nevezetes ez ügyben Nyáry Pálnak •Némi felvilágosítások

a magyar színház ügyében* czímü czikke, 1
) melyben Bajzának és

45-nek állításaira reflectál. (45 a Hírnökben szerepl aláírás.)

Nyáry azzal vádolja Bajzát, hogy 10 hó alatt 39 ezer frtot költött,

holott utána a választmány másfél év alatt esak 68,559 frtot.

Számításokkal igyekszik bizonyítani, hogy az operát is lehetett

volna jobban ápolni, mert Scbodelné felléptekor mindig volt jöve-

delem, de szerinte Bajza nem helyesen járt el. Szigligeti sokkal

többet használt a színháznak, mint Bajza.

Nyáry vádjait a Hírnök szemléje (Csató) és a Kis Futár

örömmel fogadják és a Szemle meg így toldja meg a megjegy-

zéseket: «Elvárjuk, mikép húzza ki fejét Bajza e csapdából ».

Bajza nyolcz elleges kérdést intéz Nyáry P.-hoz, melyekben a

sáfárkodási vádat elhárítja, t. i. azt, hogy 28,709 frtot elpazarolt

volna s aztán terjedelmesen felel Nyárynak ily czímen: « Szüksé-

ges magyarázatok Nyáry Pál «Nyilatkozásárai. 2
) Mottóját a «Briefe

antiquari8chen Inhaltsi-ból veszi, melylyel a vitatkozás hasznát

emeli ki: «Az emberek máig sem egyeztek volna meg semmiben,

ha soha sem vitatkoztak volna semmi felett. » Jellemzi szerinte

Nyáryt, hogy rossz sáfárkodási vádja a tagadás elvére van alapítva,

mert csak azt mondja, hogy sem Bajzának, sem 45-nek nincs igaza

s egyszeren állítja, hogy Bajza 28,700 írttal többet költött, mint

a választmány a megfelel idben. Azután sorban megdönti Nyáry-

nak további ellenvetéseit s kimutatja a többek között, hogy Scho-

delné fellépte után bizony nem volt jövedelem, mert neki egy

estére 400 frtot kellett fizetni.

De nemcsak az anyagiak, hanem a szellemi vezetés dolgában

is egyre támadták Bajzát. Kunoss 8
) azzal vádolja, hogy késedelmez

volt, míg vele szemben Szentkirályi milyen gyors ; Hazucha egyik

darabját és Garay Magyar Ehánját milyen soká tartotta magánál.

*) Társalkodó 1840. 36. sz.

a
) Társalkodó II. félév 69, sz.

3
) Természet 1838. 26. 30. sz.
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Kunosa nem átall még olyan naivságot is bele keverni a vitába,

hogy jó, hogy az Akadémia Bajza verseit 1835-ben nem jutalmazta,

mert Kilián Bajza verseinek árát most leszállította s ez árcsökkenés

útján az Akadémia compromittáltatott volna. így szállították lefelé,

a maguk részérl a vita értékét Bajza ellenségei. Ugyancsak akkor

a Hirnök azzal állott el, hogy Hazucha volt a Rajzolatok X et

Comp. nev bírálója, ki megrendítette Bajza critikai autocratiáját

s ezért haragszik rá Bajza, a színigazgató. Egy másik szám meg
nagy örvendezéssel telik el, hogy Bajza lemondott a színház igaz-

gatásáról, mert t sem az írók, sem a színészek nem szerették.

A hanyagsági vád ellen könnyen megfelel Bajza.*) 1837.

decz. 28-áig oly annyira egyedül volt az igazgatásban, hogy ideje

sem volt átnézni minden darabot s csak bésöbb alakult a drámai

bíróság ; azután meg nemsokára következett a nagy árvíz, a mely

megakadályozott minden mködést. Aztán így végzi: «Tudom,

hogy engem Kunoss, Munkácsy, Garay, Hazucha, Frankenburg

nem szeretnek, s az újabb tehetségek leverjének tartanak. Én
igenis a párt embere vagyok, az elvek pártjáé és szégyenleném, ha

nem volnék az. Személyek pártjáé azonban nem vagyok.* Óhajtja

Bajza, hogy k is felemelkedhessenek a párt tiszta és felséges esz-

méjéhez.

A mvekkel való nem tördés vádja ellen még az utána kö-

vetkez igazgatóság is Bajza védelmére kel. Ballá jegyz kijelenti,

hogy Bajzát nem érheti a vád, mert Fáyval és Rosty Alberttel,

tehát csak harmadmagával végezte azt a munkát, a melynek gyors

elvégzése három embernek lehetetlen. Kijelenti továbbá, hogy a

drámai mvek bírálásánál a mostani igazgatóság sem nélkülözheti

Bajzát, s habár a drámabiróságról is lemondott, ez irányú közre-

mködését továbbra is kikérték.

Az így neki dühödött pörök lassanként elhagyták a színügy

terét s átgázoltak minden teret, a melyen az Athenaeisták mköd-
tek. Lassanként belekeveredik az Athemeum mind a három szer-

kesztje, a kik úgy az Akadémiában, mint az újonnan 1836-ban

alakult Kisfaludy-társaságban elsrend szereplésre vergdtek.

A Kisfaludy-társaság tagjainak nagyobb fele : Bártfay, Czuczor, gróf

Dessewffy Aurél, Fáy, Helmeczy, br. Jósika, Kovács P., Kölcsey,

Péczely, Stettner (Zádor, Fenyéry), Szenvey, Szontagh az Athe-

*) Athmaeum 1838. 8. sz, II. félév.
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naeistákkal szoros összeköttetésben volt, kiknek mködésk min-

denesetre els tekintély vala s szavuk dönt súlylyal bírt az irod.

kérdésekben. Azt lehetne mondani, hogy az Aurora-körbl Kritikai

Lapok köre, abból Athenaeum köre és Kisfaludy-társaság lett.

E nagy befolyás miatt volt annyi ellenségük az Ath. triumvirei-

nek, kik azok visszaverésére tartják lapjuk e rovatát a Athenaeum

miatti zajgások*. Erre szükség is volt.

Kisfaludy Károly egyik levelében azt olvasták az ellenfelek,

mintha 42 darabot írt volna, holott a közönség e számból 18-ról

nem tud semmit. Nyilván elcsenték Bajzáék, vélik k s kérdik is

Toldytól, hogy hová lett az a 18 darab. Egyik errl, másik arról

támad. Munkácsy vádolja ket, hogy hárman minden író érdemén

átgázolnak. A Hirnök meg Árpád ébredését rántja le stb. stb. —
Az ellenfelek az Athenaeum akármily kis közleményébe készek

belekötni. így pl. 1839-ben az Ath. egy kis hírt tesz közzé, hogy

•Collet Louise költi mvét a franczia akadémia megjutalmazta s

a szerkesztség ezt azzal a megjegyzéssel kíséri, hogy lám ott is

megjutalmazzák a költt, s nálunk egy-egy hyper-tudós ellene van

a költi müvek megjutalmazásának.

Lehet, hogy e megjegyzés elidézésében Bajza versei

1836-ban történt buktának is része van, de az egész lényegtele-

nebb, semhogy szabatos igazságosságáért vitát kellene folytatni, de

a vita mégis megtörténik. A Századunk 1839. 70. számában a Athe-

naeum és a tudományok* czímén Tudományffy beleköt az Ath.

e közlésébe s emlékezteti a szerkesztket, hogy k is sok pénzt

szereztek a tudományból. Elvállalták a zsebszótár szerkesztését —
jó drágán s így nincs okuk a tudomány ellen beszélni a költészet

javára. Bajzáék felelnek erre a Figyelmezben s Tudományffy újból

a Századunkban. Ilyen hosszasan folyik ily jelentéktelen ügynek

a vitája is.

Az 1839. Századunkban Bánfalvay ír a három szerkeszt

ellen: « Visszatekintés az Athenaeum miatti zajgásokra» czímü

czikkben. írja, hogy «Csató helyesen hasonlítá a triceps redactiót

három tábori rszemhez, mely az ellen bombája beesésével azt

sem tudja, hogy a réseket foldozza-e vagy az ellenséget sárral-

földdel dobálja. Tagadják, hogy a zajgások a Kritikai Lapok sér-

téseinek következményei ; pedig ennek az Athenaeum is bizonysága,

mert akkor keletkezett, mikor a Kritikai Lapoknak a Bajzolatok-

ban ós Szemlélben ellenzéke akadt. Nem ért egyet Csatóval, a
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ki, habár nem sokára mérges polémiába keveredik Bajzával, az

elismer szót nem tagadta meg a Erit. Lapoktól. Tagadja, hogy a

Er. L. gondosságra és készületre serkentették volna az írókat s

hogy a Conversations-Lexikon Bajza támadásai nélkül nem lett

volna az, a mi. Továbbá tagadja, hogy a zajgások bosszúból vagy

félelembl származnának, s részrehajlással vádolja a trium-

vireket.

Legjobban fájt a triumvireknek Árpád Ébredésének kigunyo-

lása, melyet a conservativ irányú Hírnökben Csató P. írt névtelenül.

Mint conservativ, érzi az ÁrpádÉbredésében foglalt hazafias feddések

súlyát s kifogásolja, hogy e darabban a nemzet elaljasodottnak van

festve s a Részvétlenség nev alak szavait Vörösmarty ellen fordítja ;

továbbá az egész darabot Árpád násznagysága czímén parodizálja.

A külföldi Jacinthia Árpád színe eltt üli lakodalmát a nemzeti

fellegvárat épít Tudóskaival, a mely alakokkal a rohanva haladást

gúnyolja és a magyar Thaliát a Figyelmez korbácsával fenyegeti.

A Boldog szeret ez. novellában pedig azt az újságot mondatja egy

fvárosi vendéggel, hogy Pesten társaság ült össze, mely magát

tudósnak nevezi.

Az ilyen nem ízléses támadásokkal szemben Bajzáék a

Helytartó Tanácshoz fordultak, panaszt emeltek a Hírnök és Szá-

zadunk ez. lapok ellen, továbbá Csató Pál ellen és kérték, hogy vagy

szorítsa a kell korlátok közé az illetket, vagy pedig engedje meg,

hogy a támadásokat hasonló módon viszonozzák. A Helytartó Ta-

nács a feliratot kiadta a pozsonyi tankerület fnökének, a ki kér-

dre vonta Oroszt. A hasonlóval való fizetés engedélye ereszté

aztán bele az Athenseumistákat ama tüzes harezba, a mely az 5

gyzedelmükkel végzdött. Ennek következtében 1839. június

25 én a lapszerkesztk rendeletileg óvatnak a túlságos személyes-

kedéstl.
(Vége köv.)

Baló Józskf.
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ASINIUS POLLIO.

Pár évvel ezeltt Landgraf Gusztáv dr. a Caesar történeti

müveit kiegészít commentanúsoknak egymással s Asinius Pollio

fönnmaradt leveleivel (Cic. Ep. fam. X. 31. 32. 33.) és egyéb töre-

dékeivel való beható nyelvi összehasonlítása s ókori írók tudósí-

tásai alapján folytatott vizsgálódásai eredményét Uniersuchungen

zu Caesar und scinen Fortsetzei-n insbesondere über Autorschaft

und Komposition des bellum Alexandrinum und Africanum (Er-

langen 1888.) ez. alatt tette közzé, mely müvében a bellum Afri-

cum-nak, e a bellum Alexandrinum egyes részeinek szerzését Asi-

nius Pollionak tulajdonítja. Ezeu eredmény plausibilis voltát

tanúsítja az, hogy IVölJflin Eduárd és Miodonski Ádám a bellum

Africum-ot mindjárt a következ évben Asinius Pollio neve alatt

adta ki (C. Asini Polionis de bello Africo commentarius. Lipsiae

1889). Azóta ellenvélemények is merültek föl. A kérdéB maga érde-

kes ós actualis voltánál fogva megérdemli a tüzetesebb ismertetést,

s épen az e közlemény czélja.

I.

Suetonius a «Július CaeBar» 56. fejezetét így kezdi: Eeliquit

et rerum suarum commentarios, Gallici civilisque belli Pompeiani.

Nam Alexandrini Africique et Hispaniensis incertus auctor est.

Alii enim Oppium putant, alii Hirtium, qui etiam Gallici belli

notissimum imperfectumque librum suppleverit. Ebbl világosan

láthatjuk, hogy a bellum Gallicum VIII. könyvének szerzje HirtiuB,

8 hogy azt is megkezdette már Capsar, de be nem végezhetvén,

Hirtius tette azt s csatolta hozzá a többihez. A b. G. VIII. k.

néhány kéziratának végén is Hirtius van megnevezve.

Hirtius a Balbushoz intézett s prafatióként a b. G. VIII. elé

függesztett levelében,— melynek valódiságában Suetonius föntebb

közölt állítása után nincs okunk kételkedni, — így szól : Caesaris

nostri commentarios rerum gestarum non cohaerentibus superiori-

bus atque insequentibus eius seriptis (b. G. I—VII. és b. civ.) con-

íexui *) novissimumque imperfectum ab rebus gestis Alexandriae

*) cContexui» kifejezi nemcsak a hozzácsatolást, hanem a megszakí-

tott m folytatását is (Oudendorp).
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confeci usque ad exitum non quidem civilis dissensionis, cuius finem

nullum videmus, sed vitae Caesaris. A contexui és confeci perfec-

tumok arra engednek következtetni, hogy a b. civile-t folytató

commentariusok egy szerztl, és pedig Hirtdustól valók (Peters-

dorff) ; stílus tekintetében azonban annyira eltérnek egytástól, hogy

ugyanazon szerz müveinek nem tekinthetk. Azon régi gramma-

ticusok véleményét, a kik Caesar commentariusainak folytatásait

Hirtius vagy Oppius müveinek tartották, Lipsiustól fogva látjuk

tisztulni, a ki határozottan kifejezte, hogy a b. Hispaniense ós

Alexandrinum nem lehet egy szerztl való ; az elbbi — stílusa

után itólve — közönséges, alsóbbrangú katona-embernek müve
lehet, afc. Africum-ét pedig még Caesaré fölé emeli. 1

) Oppius szer-

zsége e három müvei szemben már azért sem állhat meg, mert

azokat egy szerzéinek nem tarthatjuk ; de különben is úgy látszik,

hogy azon idtájban Rómában élt (Wölfflin et Miodonski, C-

Asini Pol. de b. Afr. comm. Praef. XXXII.) 3
)

Nipperdey az Caesar-kiadásában Quaestiones ez. alatt be-

hatóan és alaposan vizsgálván a kérdést, a következ eredményre

jutott: 1. A b. G. VIII. és 6. Al. szerzjenem Oppius, hanem Hir-

tius. — 2. A Balbusnak írt epistola szerzje Hirtius. — 3. Hirtiust

azon tervében, hogy Caesar commentariusait annak haláláig fogja

folytatni, Mutinánál bekövetkezett hirtelen halála akadályozta meg
43 ápr. 27. körül. Tehát csak a bellum Gallicum VIII. könyvével

s a bellum Alexandrinum-m&l készülhetett el, még pedig a 43. év

kezdetén. E két mnek egy szerzje volt. --4. Hirtius a b. Afri-

canum-ról s a fe. Hispaniense-rl jól tájékozott szemtanuktól tudó-

sításokat szerzett magának, de az anyag földolgozásában kora

halála t megakadályozta. E kettnek szerzje nem egy ; az els
mind nyelvi mind tartalmi tekintetben meszsze fölötte áll a máso-

diknak.

Nipperdey hypothesise általános elismerésre talált, s bejutott

az irodalomtörténetbe is, jóllehet egyes pontjaiban heves ellen-

') Lipsius Suet. Cses. 56-hoz (Elect. II, 22.): Oppium sive Hirtium

honim bellorum auctorem facit noster. Sed tam diversi inter se abetmt

totó narrationis sermonisque contextu, ut nulla vis mihi nnquam imprimat

esse ab eodem patre. Certe Hispaniensis cum Alexandrino non convenit,

estque ille totus militari quodam et horrido stilo. De bello Africano liber

non tantum inter illos eminet, sed inter pleraque Romána seripta ....
a
) V. ö. Teuffel RLG. 197.
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mondással találkozott. így mindjárt Weissenborn (Recension der

Nipperdey'schen Caesarausgabe, Jahns Jahrbb. 1849. 377. J.) két-

ségbe vonta azt, hogy Hirtius lehetne a b. G. VIII. könyvének

szerzje, mert azon idben, melyet Nipperdey kijelöl, consuli teen-

di közepette, a közben betegeskedve, januártól kezdve pedig a

harczmezn elfoglalva nem szakíthatott magának idt e munka
végzésére, mikor az a csekély id hivatalos dolgainak teljesítésére

is kevés volt. Forchhammer (Quaest. Crit. 1852. 55. kk.) szintén

kétségesnek tartja, hogy Hirtius írhatta volna a b. Al.-ot. Hasonló

okok alapján indulva Frhlich F. (Das bellum Afr. sprachlich u.

historisch behandelt, Züricher Diss. 1872.) a b. AL szerzjének

Balbust mondja. A Lipsius nézetéhez való visszatérést jelzi már
Bernhardy (RL. 5 G99. 1.); Heidtmannak ama nézetére (Esseni

progr. 1867.) ugyanis, melylyel Hirtius levelét, melynek — jegyzi

meg — valódiságához gyanú nem fór, mint nem valót elvetette,

így felel : Denn da die vorhandenen Bella weder demselbeji Ver-

fasser noch dem Hirtius gehören, der doch die ganze Reiche der

Feldzüge ívül beschrieben habén : so folgt einfach dass er nichtfér-
tig geworden und die Lücke durch Arbeiten anderer gefüllt werden

mu$st€. Nipperdey nézetének alapjára helyezkedve, határozottab-

ban jelzi emez álláspontot Kraner 1881-ben megjelent Caesar-ki-

adásában (Einl. 33. k. 1.) : « Obwohl er (Hirtius) in der offenbar gleich

zu Anfang geschriebenen Vorreds zu Bueh VIII. §. 2. eine Darstel-

lung der Geschichte des Bürgerkrieges bis zum Tode Caesars ver-

heisst, so ist doch ausser jenem Buch nur das Bellum Alexan-

drinum von ihm, das Bellum Africae und Hispaniense dagegen

von untergeordneten Militars verfasst, vielleicht in Hirtius'Auftrag

als Vorarbeit für die Fortsetzung seiner Darstellung, an derén Voll-

endung ihn der Tod hinderte*. A Nipperdeyétl eltér nézeteknek

(Weissenborn, Forchhammer, Frhlich) nem nagy fontosságot

tulajdonítanak ugyan, de ha helyt adunk is azoknak, még akkor

sem lehet teljesen kizárnunk annak lehetségét, hogy Hirtius a

b. G. VIII. könyvét mindjárt a Caesar halálára következ nyáron

írta meg, a b. Al.-ha, pedig csak súlyos betegsége után, talán no-

vemberben kezdett (Fischer, Das VIH. Buch vom Gall. Kriege u.

das Bell. Alex., Passau 1880., Schiller H„ Zur Hirtius-frage. Bl. f.

d. bayr. Gymn. W. XVI., 251. k.) De a mint alább látni fogjuk,

úgy látszik, ez az id sem volt elegend a b. AL teljes kidolgo-

zására.
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II.

Ezen különböz föltevések között egyéb eszköz hiján a leg-

valóbbszínüre a Caesar müveit folytató couimentariusok nyelvi

vizsgálata vezet bennünket. A Hirtiusnak tulajdonított két m
(b. G. VIII. és b. Al.) közt compositio dolgában már Nipperdey

(Quaest. 14. 1.) vett észre különbséget; a b. Al.-ról azt mondja,

hogy az nagyobb könnyedséget, elevenséget és változatosságot tün-

tet föl, hogy szebb, csiszoltabb és derültebb hangulatot matat,

mint a másik, úgy hogy az nem sokkal áll alább Caesar e nem
müveinél. — Weissenbornnak különösnek tetszett az, hogy Nipper-

dey Hirtiusnak épen azon müvét (b. G. VIII.) mondja lassúnak,

élettelennek, és változatosság nélkül valónak, melynek eseményei-

ben az maga is részt vett (Cic. ad Att. VII., 4.) ; s épen a b. AL,

melyben saját állítása szerint részt nem vett, 1
) volna az elevenebb

és változatosabb (Jahns Jahrbb. 1849. 378. 1.). De — a mint Viel-

haber (Zeitschr. f. d. oestr. Gymn. XX. 547. kk.) és Fischer E.

(Gymn. Progr. Passau 1880.) számos példával kimutatja — nem-

csak compositio dolgában, de az egyes kifejezésekben s a körmon-

dat-szerkezetekben is nagyon szembetn eltérések vannak a két

mben. Fröhlich nem rég a katonai mszók összehasonlítása által

(Kealistisches und stilistiscbes zu Caesar und seinen Fortsetzern,

Zürich 1887. 42. 1.) kimutatván, hogy némely katonai mszók a

b. Al.-ban ismételten eljönnek,2
) a b. <?. VHI-ban ellenben tel-

jesen hiányoznak : szintén megingatta a két m szerzjének azo-

nosságáról táplált nézetet.

Mialatt így az újabb vizsgálódások is oda kezdtek vezetni, a

hova már Lipsius jutott, hogy t. i. a bellum Alexandrinum, Afri-

canum és Hispaniense annyira eltérnek egymástól úgy az elbeszé-

lés, mint az eladás módja tekintetében, hogy azok egy szerztl

nem származhatnak ; s hogy míg stílus dolgában a b. Hisp. a

másik kettnek alatta áll, addig afc. Afr. azok közt egészen kiemel-

kedik: azalatt ezen egymásnak többé- kevésbbé ellenmondó néze-

tek útvesztjében egy újabb hypothesis kezd kiemelkedni, mely

beható nyelvi hasonlításokra támaszkodva, kezünkbe adja az

*) tMihi ne illud quidem accidit, ut Alexandrino atque Africano

bello interessemt. Praef. (Ep. ad Balbum) 8.

*) A bellum Africum-b&n is

!
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Ariadne-fonalát, s oly térre vezet bennünket, melyen az ellentétele

jobbára kiegyenlítdnek. Hirtius a Balbusboz intézett levélben

maga mondja, bogy a b. Alex. és a b. Afr.-bün nem vett részt.

Hogy tehát a kérdéses commentariusok nyelvi eltéréseket mutat-

nak föl, annak abban van a magyarázata, bogy Hirtius az olyan

hadjáratokról, melyekben maga részt nem vett, a mások tudósí-

tását használta, olyanokét, a kik azokban személyesen részt vet-

tek. 1
) Ezt a nézetet fejtegeti Petersdorff az Nipperdey ellen

irányzott közleményében (Zeitschr. f. d. Gymn.-Wesen, XXXIV.,

215. kk.) s azt mondja, hogy Hirtius azon magántudósításokat,

melyeket müve összes részéhez készíttetett, többé-kevésbbé szóról-

szóra, a b. Afr. és Hisp.-re vonatkozókat azonban minden változ-

tatás nélkül átvette, illetleg leírta. Petersdorff tévedett, mikor az

theoriáját a b. Afr.-ra, s a fc. Hisp.-re is átvitte, melyek a 6. AL-

mai épen semmi összefüggésben sincsenek, s nemcsak eladás,

hanem írásmód tekintetében is szemlátomást különböznek Hirtius

<iictiójától. Tévedését az okozta, hogy a Hirtiusnak Balbushoz inté-

zett levelében olvasható conlexui és confeci perfectumokból azt

következtette, hogy Hirtius ama levelet, melyben Caesar müveinek

egész annak haláláig való folytatását igéri, az összes kiegészít

-commentariusok elkészítése után írta.
2
) (Landgraf, Untersuchungen

etc. 9. 1.) Schiller ( Zur Uirtiusfrage) behatóan tanulmányozván

az egész kérdést, megtalálta annak nyitját; föltárta Petersdorff

hypothesisónek hiányait, s bels és küls okok alapján elvetette az

elméletének alkalmazását a b. Afr.-ra, és Hisp.-re. Azt már eltte

is átlátták, hogy a b. G. VIII. és a b. AL közt különbség észlel-

het. *Jene beiden Bücher des Hirtius* — mondja Kraner (Einl.

34. 1.) — *$ind im Stil ziemlich übereimtimmend, nur dass das

letztere lebendiger, leichter und mit grösserer Abwechslung geschrw-

ben isU a mit már Nipperdey kifejezett. Schiller közelebbrl vizs-

gálván a két müvet, azt találta, hogy azok nemcsak egymás közt

mutatnak fel némi eltérést, hanem magának a b. Al.-n&k egyes

részei (I. b. AL H. b. Pont. III. Res in Illyrico gestae. IV. Bellum

Hispanicum. V. Bellum in Pharn.) között is. Ezen eltérések onnan

eredtek, hogy Hirtius mások tudósításait használta föl. Hogy egy-

*) V. ö. Bernhardy, RL.5 700. 1.

a
) Nipperdey (Qu?e9t. 32. 1.) és vele Kraner (Einl. 34. 1.) szerint leg-

elbb irta azt.

Philologiai Ködöny. XV. 8. 56
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nél több tudósítójának kellett lenni, az az egyes részek különböz
színezésén kívül abból is határozottan következtethet, hogy egy

tudósító a b. AL 5 része közül — tekintettel azok idbeli kapcso-

latára — kettnél többen részt nem vehetett A hirtiusi sajátossá-

gok különösen az összefoglaló és áthidaló fejezetekben tnnek el

;

a tudósításokat tulajdonképpen nem földolgozta, hanem átdol-

gozta : majd toldásokat, majd simításokat és javításokat végzett

rajtuk.

III.

Arról már volt szó, hogy Schiller fölteszi, hogy Hirtius a
b. G. VIII. könyvét a 44. óv nyarán írta, és novemberben, miután

betegségébl fölépült, talán idtöltésbl újra hozzáfogott a munká-

hoz. Ekkor fejezte be— ha még be nem volt fejezve — a b. G.-ot,

és adta ki a praefatióval együtt. Ezt véli Eussneris (Burs. Jahresber.

XXXV. 139. 1.). Ezzel a föltevéssel a contexui és confeci perfectu-

mokat eléggé megmagyarázottaknak hiszik. Az igaz, hogy azok

ekként meg volnának fejtve ; de ez a magyarázat más bizonyíték

hiányában keveset nyomna a latban, mert a Fetersdorff föltevésé-

vel sem másként volna a dolog. Landgraf egy sokkal többet nyoma
véleménynyel ersbbíti meg föltevésük helyességét. A Prsef.

3. §-ának eme kifejezése ugyanis, *qui me mediis interposuerim

Caesaris scriptis* világosan mutatja nekünk, hogy a levél a

VIII. könyv befejezése után kelt, mert csakis azzal a könyvvel lép

Hirtius a kiegészítés munkájában Caesar iratai közé : az a könyv

pótolja ki a b. G. I—VII. ós a b. civ. közt hagyott hézagot. Erre

következett a tudósítások beérkezése után a b. AL készítése. A mü
kiadása azután vagy távollétében, vagy halála után történt volna

(Schiller, 252. 1.).

Landgraf a megkezdett úton még egy lépést tesz elre,

melyet legjobbnak látok az szavaival ismertetni meg : • Was hier

Schiller über die Art der Komposition des bcll. Al. als Vermutung

ansspricht, hat durch meine Untersuchungen in den Hauptpunkten

seine Bestátigung gefunden —jür einzelne Teile; fürandere liegty

wie ívir sehen werden, die Sache etwas anders. Ich bin sogar in

der glücklichen Lage, den Mann nennen zu können, der dem Hir-
tius das Matériái für einen Te des bell. AL geliefert, ihm sein

Tagebuch über den afrikanischen Feldzug zur Verfügung gestellt

und nach des Hirtius Tode als nachster Interessent und Freund
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Caesars das Werk, wenn auch nickt in strenger Durchführung des

hirtianischen Prospektes, so doch wenigstens im Bahmen desselben

zum Abschluss gebracht hat — es ist der berühmte Redner, Dickter

und Geschichtschreiber C. Asinius Pollio. (Unters. 11. L).

Már Nipperdeytl fogva egyetértenek a kérdés vizsgálói ab-

ban, s a különböz elméletek tanulmányozói is arra az eredményre

jutnak, hogy a megoldás csakis az egyes toldalék commentariusok

és azok részeinek beható, a legapróbb részletekig men tanulmányo-

zása által eszközölhet. Landgrafnak is ezen a téren kellett vizs-

gálódását folytatnia. Az igaz, hogy az a három levél, melyet Asinius

Pollio 43. ápr. jún. júl. havában Hispániából Ciceróhoz intézett

(Cic. ad Fam. X, 31—33.), s Pollio szónoki beszédeinek az az egyet-

len valamire való töredéke, melyet Meyer H. Orat. Rom. fragm.

329. k. lapjain közöl, nem valami tág tért nyit a nyelvi hasonlítás

számára: de támogatván azokat néhány idézet is a grammaticusok-

tól (1. Thorbecke, de C. As. Pollionis vita et studiis doctr.) egy na-

gyobb históriai részlet (Sen. Suas. VI. 24.), s még egy-két meg-

jegyzés a régi íróknál, meglep eredmény fölmutatására képesíte-

nek. Pollio leveleibl már kimutatta Schmalz (Über den Sprach-

gebrauch des Asinius Pollio, Karlsrucher Festschrift 1882., 76

—

101. 1. Ujabb külön kiadása: München 1890.)*), mily befolyással

volt ezen költ-historicus nyelve az utána következ történetírókra

(Livius, Yelleius, Tacitus, Plinius). Az az archaismus azonban,

mely a b. Afr.-b&n népiessel vegyítve még nagyon ersen mutat-

kozik, a néhány évvel késbb készített, s Hirtiusnak megküldött

toldalékban (b. AL 48—64. cc.) már épen oly korlátozva fordul el,

mint leveleiben (Landgr. Unters. 13. 1.).

Landgraf az vizsgálódásának eredményét a következ pon-

tokban fejezi ki : 1. A bellum Africanum Polliotól származik, a ki

ama háborúban részt is vett ; Hirtiusnak az kivánsága szerint a

hispániai zavargásokról és az afrikai háborúról tetszése szerinti

fölhasználásra tudósításokat küldött. — 2. Hirtius azon kérésével,

hogy neki a 48—47. évi hispániai események leírását megküldje,

azért fordult Pollióhoz, mert az mint Qu. Gassius Longinusnak,

ki ama zavarokat elidézte volt, utódja 45-tl fogva Hisp. ulterior

helytartója volt, s mint ilyennek legjobban módjában volt, hogy az

ottani eseményekrl értesítést adjon. Asinius még provinciájában

*) Itt mindig ez utóbbit idézzük.

56*
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volt, mikor Hirtins haláláról értesült (Cic. Ep. ad fam. X, 33). A Pol-

lio-küldötte tudósítást Hírtius az commentáriusába (b. Al. 48

—

64. cc.) belefoglaltatta a nélkül, hogy azon nagyobb változtatást

tett volna, a mit talán a befejez munkának tartott fönn.— 3. Midn
Pollio, a kinek bizonyára nagyon érdekében volt, hogy a Hirtius -

nak átengedett följegyzések sorsáról tudomást szerezzen, H. irói

hagyatékát áttekintette, a b. 6r. VIII. könyvét, melyet H. mint a
b. G. commentariusainak folytató és befejez részét, a VIII. szám-

mal látott el, majdnem befejezett állapotban találta. Csak egyes

fejezetekben engedett meg magának kisebb, neki szükségesnek

látszó toldásokat (pl. 2, 2. 34, 2). Újonnan illesztette bele a 23. 47.

48 i - 9 (a Commius-eset),*) s a bezáró (53. 54. 55.) fejezeteket,

melyek a b. civilé-ve való átmenetet tartalmazzák. — 4. A 6. civ.

is kiadatlanul volt még meg Hirtius hagyatékában, s EL azt a
befejez folytatásokkal együtt akarta kiadni. A b. civ. utolsó könyve

befejezetlenül maradt hátra, s az alexandriai eseményekrl még
csak egyes kisebb-nagyobb fejezetek és jegyzetek voltak nála Cae-

sartól. Hirtius elbb is a tulajdonképpeni b. Alex. (1—33. f.) kidol-

gozásába kezdett e szavakkal: Bello Alexandrino conflato, s az els
fejezetekben megelégedett Cíesar jegyzeteinek száraz kitöltésével

és egybeillesztésével. Ezen följegyzések a ránk jutott commentari-

usban részint rövid, töredékesen odavetett formában jelentkeznek,

mint az 1. 2. 3. 6. 7. 9. 11. 12. 16. 21. 32. fej., melyeket Hirtius és

Pollio ell vagy hátul kiegészitett ; részint úgy tnnek föl, mint

összefoglaló részletek (pl. a beszédek'a 8. ós 12. fejezetben); na-

gyobbrészt azonban teljesen bevégzett fejezetek azok, mint a 10. 13.

14. 15. 17. 18. 19. 20. fej. — Ezen részek ervel teljesebb eladá-

suk s kurta, tömött stíljük által emelkednek Hirtius elnyújtott,

bágyadt, egyhangú körmondatai fölé. Legjobban észrevehet e

különbség azon fejezetekben, melyek részben Caesartól, részben

*) Landgraf Polliónak egy Suet. Caes. 56-ban foglalt, s Caesar com-

mentariusainak az igazsággal nem mindig egyez eladására vonatkozó

megjegyzése alapján azt következteti, hogy a Commius Atrebas esetét, a

kit Caesar mint veszedelmes ellenségét láb alól orvul akart eltétetni, s így

a dolgot, mely a h. O. VII. 75. és 76. fejezetben elmondottakkal némi

összefüggésben állt, elhallgatnia érdekében volt, nem Hirtius sztte be a

b. G. VIII. könyvébe, mert az illet fejezetek (47. és 48. 1—9.) eladás-

módja Hirtiusétól eltér, hanem Asinius Pollio, a kinek egyenes lelkével

nem fért volna össze az igazság szándékos elhallgatása.
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Hirtiustól valók. Egészen Hirtiustól valók: 22. 23. 25. 29. 31. 33;

Pollio kezének némi nyomát mutatják: 24. 26. 27.— Pollio mun-

kája inkább a mü els felében mutatkozik ; egészen vagy nagyobb-

részt tle valók : 4. 5. 6. 7. 30. Többé-kevésbbé szembetnk az

beigtatásai az 1. 3. 11. 14. 18. 28-ban. — Jóllehet tehát Hirtius az

Ep. ad Balbum 1. §-ában — valószinttleg a fc. G. VIII. könyvének

bevégzése után — azt írja : novissimumque imperfectum ab rebus

gestis Alexandriát confeci: valóban mégsem jutott abba a hely-

zetbe, hogy a b. civ. ül. könyvének "áthidaló fejezeteit (108—112),

melyeket Caesar töredékesen hagyott hátra, kiegészíthette volna.

Ez a föladat is Polliora maradt. — 5. Pollio a b. Alex. II. részébl,

a bell. Ponticum-ból (34—41), csak a kezd s a két záró fejezetet

találta készen, azon kívül csak két kis töredéket: a 36.3 és a 39. feje-

zet zárómondatát; tehát a tulajdonképpeni vázlatot; a többit Pollio

egészítette ki hozzá. — 6. Ellenben az illyricumi események (42

—

47), s a Pharnaces elleni háború leirását (65—75) Hirtius majdnem
teljesen elkészítette. Természetesnek találjuk, hogy legelbb is azon

eseményekre kerítette a sort, melyekhez közelebb állott, 1
) vagy a

melyekben személyesen részt vett. 2) Az egész commentarius zára-

dékát a 77. és 78. fejezetet is elkészítette még. így tehát a Hirtius-

hátrahagyta commentarius az els részében (1—44) meglehetsen

hiányos töredék volt. Ha Hirtius azt is olyan állapotban hagyta

volna, mint a b. G. commentariusát, akkor mindenesetre a folyó

számot adta volna neki: comm. IV. de bello civili. Hogy ez nem
történt, az közvetett bizonyítéka annak, hogy a kapcsolatot a

b. civ. III. és a IV. kezdete közt Hirtius nem készítette, vagyis inkább

nem készíthette el ; ez a föladat Polliónak jutott, a ki a b. g. VIII.

könyvét is kapcsolatba hozta a b. ai?.-vel. — 7. Hogy Pollio a b.

Hisp.-et azon formában, melyben azt a kéziratok ránk juttatták,

hasonlóan Hirtius hagyatékában lelte-e, vagy pedig csak késbb
toldották azt a corpus Caesarianum-hoz, nem határozható meg.

Gompositiójára és nyelvére nézve minden esetre sokkal alább áll a

6. J/r.-nál. — Egyébiránt Hirtiusnak ehhez más közremködésére,

*) Az illyricumi események idejében Hirtius Achajában volt (Nipper-

dey, Qusest. 10.)

8
) Ep. Cic. ad. Att. XI, 20, 1 : Septimo Decimo Kai. Sept. venerat

die XXVIII. Seleuoia Pieria C. Trebonius, qui se Antiochise diceret apud

Csesarem vidisse Quintum filium cum Hirtio.
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följegyzéseire nem lett volna szüksége, mert a hispániai háború-

ban részt vett (Nipp. Quaest. 10). Föltehet tehát, hogy Hirtius,

ha egész tervét keresztül vihette volna, a b. Hisp.-et is önállóan

dolgozta volna ki épen úgy, mint a b. G. VIII. commentariusát és

a Pharnaces elleni háborút. — (Landgraf, Unters. 13. kk.).

E hypothesis sok kétséget eloszlat

:

1. a b. Alex. 3. 1. és 19. 6-ban a nóbis áll, a mit Nipperdeyék

a Hirtrasnak tetsz a nostrís-TB, változtattak. Pedig amaz Caesartól

származott, s azt a helyet H. rövid idejéhez képest correctura nél-

kül vette át

;

2. hogy a b. Alex. egyik részében nagyobb elevenség, köny-

nyedség és változtatosság mutatkozik, s a hosszúlélekzet hirtiusi

periódusok helyébe hirtelen rövid, világos és rendezett mondatok lép-

nek, az onnan van, mert az illet részek vagy Caesar, vagy Asinius

Pollio tollából kerültek ki

;

3. kevés id volt ugyan Hirtius rendelkezésére ; de azalatt nem
is készített el többet, mint azon események leírását, a melyeknek

szemtanúja volt, vagy a melyekben maga is részt vett, s igy gyor-

san folytak tollából ; a többi csak vázlatban, vagy Caesar és Pollio

tudósításaiban volt meg. És épen azért, mert a b. Alex. csak vázlat

volt, mikor Hirtiust a halál meglepte, nagyon körültekintknek

kell lennünk e nemben az írói munkásságának megítélésében.

Nem szabad t a caesari és polliói anyag lelkiismeretlen leírójának,

lemásolójának állítanunk el. Föltehet, hogy ama részeknek, vala-

mint az egész commentariusnak, önálló és egységes kidolgozását

késbbi nyugalmasabb idre tartotta fönn, és egyelre csak azok

vázlatát akarta megcsinálni. A b. Afr.-ba, még épenséggel nem
fogott bele, s bizonyára nem naplószerü formában vette volna

azt föl Caesar hadjáratai összefügg eladásának keretébe. Bizonyára

egész tisztelettel említette volna meg egyik-másik kínálkozó alka-

lomkor Pollio nevét. — Arra a kérdésre, hogy miért nem nevezte

tehát meg magát Pollio, mint a ki a Hirtius hagyatékát rendezve

és kiegészítve kiadta, vagy legalább, mint a ki a b. Afr.-ot szerzetté,

így felel meg Landgraf

:

4. A b. Alex, melyet kiadott (Pollio), nem is az müve volt,

meg azután ha nem is minden részében, de a 42. fejezettl fogva

készen volt már akkor, mikor annak kiadásra alkalmassá tételére

magát elhatározta. Teljesen átdolgozni és saját müvet alkotni be-

lle azon mozgalmas idben sem ideje, sem kedve nem volt, mivel

Digitized byGoogle



ABINIÜS POLLIO. 871

akkor már bizonyára foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a pol-

gárháborúkról históriai monographiát ír. — Ez a müve ugyan nem
nem maradt ránk, de a régieknél nagy tekintélyben állott. — Hogy

az egészm kiadásakor mitsem tett arra nézve, hogy annak mtí-

yésziesebb színt adjon, azt csak azon határozott szándékkal tehette,

hogy épen ama simítatlan forma megtartásával minden, esetleg

személyéhez fzd sejtelmet elhárítson. E tekintetben annyira

ment, hogy a pharsalusi ütközetnek — melyben mint parancsnok

vett részt (App. b. c. II. 82. Suet. Caes. 20) — elbeszélésébl is az

#t megnevez s személyére vonatkozó részt — mert ilyennek min-

den valószínség szerint lennie kellett benne— törülte ; a bagradasi

ütközet leírásánál sem szerepel, pedig is azok között volt, a kik

futással mentették meg életüket (App II. 45.),— valószínleg azért,

mert ama leírásnak épen Pollionak saját, Caesar számára készített

följegyzései szolgáltak alapul. Annyi bizonyos, hogy felle sem a b.

-civ. ránk maradt commentariusaiban, sem tulajdon naplójában,

melyben a nevek fölhozásával nem takarékoskodik, sem a többi

toldalékokban nincs egyetlen-egyszer sem téve említés, holott

Caesar legbizalmasabb barátai közé tartozott, és fontosabb esetek-

ben nem egyszer szerepel (v. ö. Plutarch. Caes. 32.). Ez a hallga-

tás nem véletlen. maga akarta és tette ezt így az anyag rende-

zésekor.

Láttuk Suetonius Caes. 56-ból, hogy a b. Alex., b. Afr. és b.

Hisp. szerzjének kilétére nézve nagyon korán kétség forgott fönn.

Ezt okozhatta a) Hirtius korai halála, b) az az alak, melyben azok

a nyilvánosság elé kerültek, s a mely az elszóban kifejezeti terv-

vel nem egyezett. 1
) (Landgraf, Unters. 16. kk.)

Sajátságos ellenmondást találunk a régi és ujabb tudósoknak

a b. Afr. nyelvezetére vonatkozó ítélete között. Lipsius azt mondja

róla, hogy a Caesar-féle commentariusokhoz kapcsolt könyvek közt

a b. Afr. nemcsak amazok közül tnik ki, hanem a legtöbb rómaim közül; dictiója tiszta, mint a comicusoké, csiszolt; elbeszélése

egyszer, egymásból folyó, semmi keresett szín vagy szépítés nincs

benne ; szóval, hogy ez méltóbb Caesarhoz, mint ama commen-
tariusok.2

) St nem átallja a b. Afr.-ot Caesar mvének tartani

*) Oppius szerzségére nézve 1. föntebb 2. lap.

*) Ita tersa in eo et ad comicum morém púra dictio, simplex cohse-

rens et candida narratio, nihil qusesiti coloris aut fuci, omnia denique ipso
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(Wölffl. et Miod. Praef. XXXI.). Vele tart Davisius is. — Madvig a,

b. Afr.-ról úgy ítél, hogy az az eladás módjára ós formájára nézve
Caesartól nagyoD elhajlik ugyan a köznépies felé, de bizonyos törek-

vést mutat a választékosságra és a régiesre ; a b. Hisp.-et ellenben

valamely alacsony származású ember müvének tartja. — (Wölffl.

et Miod. XXXI.) — Nipperdey (Quaest 33. k.) s vele Frhlicb

(Zürich, 1872) és Köhler (Act. Eri. I. 377 kk.) nyelvi vizsgálódá-

sainak eredménye a b. Afr.-o% is a b. Hisp. niveau-javára süllyesz-

tette le azon következtetéssel, hogy szerzje tiszt ugyan, de semmi-

esetre sem magasrangú

;

l
) nyelve a közönséges társalgáséval, a*

semo vulgaris-szsl egyez. De elfogulatlan ítólnek a b. Afr. tiszta,

egyszer, világos, rövid mondatokban, nem hosszú lólekzetü peri-

ódusokban mozgó dictiója akkor tnik különösen szemébe, ba azt

közvetlen Hirtius csrcsavart, bágyadt, s széthulló periódusokban

haladó latinsága után olvassa. Meglep azonban, hogy a b. Afr~

szerzjének, a kit alacsonyabb származású embernek s alsóbb

rangú tisztnek tartanak, nyelvezetében nem csak arcbaismusok felé

való különös vonzódás vehet észre, hanem sok olyan nyelvi jelen-

ség is, a mely már késbbi, az augustusi kor költihez és próza-

íróihoz tartozik. Nipperdey is észrevette már ezt.2) Talán az indí-

totta Frhlichet arra, hogy ámbár a b. Afr. szerzjót népies nyelve

miatt az alsóbb rangú tisztek közt keresi, még se merje attól a
képzettség bizonyos fokát eltagadni (13. 1.). — Továbbá Frhlich a

synonymák sr alkalmazásából azt gyanítja, hogy a szerz szónok

volt ; mert azoknak szóbsége nagyobbrészt synonymák használá-

sában áll. Pollio szónak és tragoedia-költ volt egy személyben.8
)

A régies beszédnek különös szeretetérl említi t Tacitus (Diai. 21.

ós Quint.X, 1, 113). — A régi költk közül Pacuvius ós Acciust

szerette legjobban (Tac. Diai. 31), a prózaírók közül pedig Teren-

tius Varrót [Plin. N. H. VII, 30 (v. 1 15)] , a ki azt mondja magá-

ról : poeticis multis verbis magis delector quam utor, arúiquis magis

utor ac delector. Schmalz ebben foglalja össze Asinius latinságát i

Caesaré digniora, quam commentani üli qui feruntur. (Elect. II. 22.— V. ö^

Vobs. Hist. Lat. I, 13).

J
) V. ö. még Teuffel, RLG.3 197. Berhardy ELft 699. 1.

*) «Maximain partém antiquiora et huius setatis antiquariis ustir-

pata, partim apud scriptores paulo recentiores demum legimus».
3
) Tac. Diai. 34. Quint. I, 8, 11. — Verg. Ecl. 8, 10. Hor. Sat>

I, 10, 42.

Digitized byGoogle



ASINIU8 POLLIO. 873

Fassen wir das Gesagte zusammen, so werden wir in der Sprache

des Pollio die Frucht eingehenden Studiums der altén Redner und
Dichter, entschiedene Hinneigung zu poetüchem Rythmus, Vorliebe

für poetische Wörter und Wendungen, bewusste Opposition gegen die

Sprache Ciceros mit Anklangen an die harte Diktion des Varró,

in den Briefen absichtlich angebrachte Vulgarismen, tiberhaupt

aber das Vorbild der nachfolgenden Historiker und die nahe Ver-

wandte der augusteischen Dichter jinden. (Über den Spracbgebr.

des Ab. Pollio. München 1890. 7. 1.). — Hogy ezen ítéletnek a b.

Afr. latinsága megfelel, arra nézve Landgraf számos hasonlítást

hoz föl.

Nipperdey (Quaest. 15.) és Frhlich (i. m. 11. kk.) azon körül-

ménybl, hogy a b. Afr. az eseményeket kimeríten, s nem bels

összefüggés szerint, hanem — mint afféle napló — idrendben, s

különösen személyeket illet dolgokban, a napok, órák adataiban,.

a lépések számában stb. aprólékos részletezéssel adja el : azt

következteti, hogy annak szerzje a háborúban részt vett. — Az

igazságos és objektív ítéletnek, mondja Landgraf, eddig a mü rossz

latínságáról és a szerz fogyatkozásairól meggyökeresedett ferde

nézet állotta útját. Egeszén más színben fogjuk látni a dolgot, ha

elfogadjuk, hogy a b. Afr. egy a hadjáratban részt vev katona

hazulról magával vitt naplója, melyet ma itt, holnap ott vett el a

történt dolgok följegyzése végett. Egy napló írójának a nap csekély

eseményei s az abban résztvev személyek a dolog természeténél

fogva fontosabbaknak látszanak, mint a történetirónak, a ki a be-

fejezett képet tartja szeme eltt s igy az egyes tények és mköd
személyek jelentségét is jobban meg tudja ítélni. Az idrend

mechanicus követése, s ezáltal összefügg eseményeknek szétvá-

lasztása s az igy szükségessé vált gyakori visszatérések, mellékes

dolgok és alárendelt személyeknek részletes leírása, az indító-okok

és fontolgatások részletes eladása olyan vonások, melyek csakis az

eseményekben résztvevnek látszanak fontosabbaknak, míg ellen-

ben az eseményektl távolabb állókra nézve nevetségeseknek

tetszhetnek (pl. 31, 5). A napló épen a nappal áll el, s minden

egyes napnak magában véve bevégzett eseménye van : innen van

a nap jelzése az illet fejezet kezdetén vagy végén (pl. 1,1. 2, 4.

6, 6. 9, 1. 19, 4.). Igy azután a nyelvi és szerkezeti hanyagságok

is megfejtdnek. (Landgr. Unters. 23—31.). — « Wie ein Kunst-

Werk* — irja ugyan (31. 1.) — *von stümperhafter Hand über-
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maü und von der Zeit mit einer Schutzkruste überzogen, wenn es

Künstlerhand gereinigt und restaurirt hat, tvieder in reinem echten

Glanze erstrahlt, und jetzt erst die hohe Kunst seines Meisters zur

Erkennung und Anerkennung kommt, so hoffe ich, wird auch das

hélium Africanum, wenn erst sein Text durch gesunde Kritik von

allén entstellenden Zusátzen und sonstigen Verderbnissen gesáubert

ist, sich wieder seiner ursprtínglichen wenn auch kunstlosen Form
náhern und auch in dieser seiner Tagtbuchform seines nachmalig

so berühmten Verfassers nichl unwürdig sein — des C. Asinius

Pollio. Denn dieser und kein anderer ist der Autor. Alles weist auf

ihn hin : Sein Parteistandpunkt sein Gerechtigkeitsgefühl

und seine Warheitsliebe . . . die persönliche Gereiztheit gegen den

König Juba, desen Grausamkeiten genau verzeichnet werden ; .

.

seine Teilnahme an dem afrikanischen Feldzug (Plut. Caes. 52) ; . . .

das absichtliche Verschweigen seiner Person

;

. . .vor aUem aber

die viva vox des Kommentars selbst, seine eigenartige Diktion, die

arehaisierend und Vulgarismen zulassend, doch auch zugleich

poetische und rhetorische Elcmente aufweist . . . •Ich gebe mich der

Hofnung hin, dass es mir . . . den Nachweis zu liefern gelungen

ist, dass wir in C. Asinius Pollio den Verfasser des Tagebuchs

über das bellum Africanum und den Redakteur des casarianisch-

hirtianischen Nachlasses zu erblicken habén* — rekeszti be mti-

vét (135. 1.).

IV.

Landgraf hypothesise, a mint láttuk, majdnem kizárólagosan

nyelvi alapra van fektetve. De a keze ügyébe es többi bizonyíté-

kokat is iparkodik mind fölhasználni. Wölfflin és Miodonski a b.

Afr. kiadásában a codexek hitelességére támaszkodva, a szavak

Írásmódját megállapítják s a szöveget interpolatióktól megtisztítják

(Praef. V—XXI), s midn kijelentik, hogy e részben már mások

nyomozásait is értékesíthették, egyúttal azt is bevallják, hogy itt-

ott kelleténél szigorúbban jártak el (XVIII).

Landgrafnak nagy lelkesedéssel párosult fáradságos munkája

eredményét tekintve, már eddig is ers ellenzéssel találkozott. Any-
nyit elismernek, hogy a b. Alex.-b&n, mely különböz helyeken

folyt hadi müveletek sorozatát adja el, Hirtius eladása azon alap-

vázlatok szerint, a melyeket használt, különböz színezet (Müller,

Handbuch der klass. Altertums-wissenschaft. VIII. 173. 1.) — a
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mit már Nipperdey is észrevett (Qusest. 15); nyelvi bizonyítékait

azonban nem tartják elégségesnek ily fontos kérdés eldöntésére s

azok bizonyító erejét megingatni iparkodnak. (Schneider R, Berl.

philol. Wochenschr. 9, 2, 55. és Köhler A., Blátter für das bayer.

Gymnasialschulwesen, 25, 10,516.). — A mi a pro contione kifeje-

zést illeti, melyet Landgr. Follio specificnmának tart (b. Al. 52 1.,

mely helyet a Pollioénak véli; b. Afr. 19, 3; Cic. Att. X, 31; Ben.

Suas. 6, 15. = idézet Polliótól), Köhler megbízhatatlannak nyil-

vánítja, mert az olyan értelemben, a mint magyarázni szokták («a

gylés elrészében», «a gylés eltt*, «a gylésben •), ellenkezik a

nyelvhasználattal, mely szerint pro a. m. vlmi eltt háttal ; hacsak

nem pro suggesto értelmében áll, mint ebben : in contionem escen-

dere Cic. ad att. 4, 2. Liv. 2, 7. 5, 59stb. S ha ilyen értelemben már

62-ben Kr. e. használták (V. ö. Cic. ad Atl 1, 13. és Gell. 18, 7),

akkor az Asinius-féle kifejezés, melylyel másfél évtizeddel késbb
találkozunk, csak variatiója egy már elbb is járatos nyelvhaszná-

latnak, melynek általánosabb elterjedtségét épen Sallustius hozzá-

járulása (Jug. 8, 2) ersíti meg. — Ezzel a czáfolattal azonban

egyáltalában nincs megdöntve Schmalz azon állítása, hogy e kifeje-

zést Asinius és Sallustius hozta be az irodalomba (0. c. 44.), s épen

azért semmit sem nyom a latban Landgraffal szemben ; de nem
sokat nyom Köhler ama véleménye sem, mely szerint a kérdéses

használatot azért sem tarthatja polliói sajátságnak, mert az Sallus-

tius Jugurthájában — bár ez késbb keletkezett — szintén el-

fordul.

A •Bogudis* genitivusra nézve Schneider azt véli, hogy annak

tudósításokban, levelekben stb. már ily alakban forognia kellett

;

Köhler pedig azt mondja, hogy ha egy rómainak deciinalnia kellett

a *Bogud» nevét, azt csak a dentalis-tövek módjára tehette, s

hogy ezt a forma annak számára, a kinek történeti eladásában

szüksége volt rá, már maga tolta föl magát. — Ilyen ellenvetések

nem látszanak elég komolyaknak ily fontos kérdés tárgyalásában.

Mennyivel vonzóbb Wölfflin bizonyítéka ! (Praef. XXIV) : Unum
illud •regnum Bogudis» instar argumenti est, quia cum Strabo et

Appianus hunc regem dixerint Bó-jfov (Dio Bovoóocc), proclivius fit
sribere tregnum Bogi* ut *regnum Bocchi».

A mit ezenkívül Landgraf nyelvi hasonlításai ellen fölhoznak,

azzal szemben az hypothesise még mindig nem szenved nagy

csorbát. Azt készséggel elismerhetjük, a mit Poll. ep. 10, 33, 5 és b.
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Afr. 65, 1 .-ra nézve kimond, hogy Caesar vicus-t nem villa értel-

mében használja (B. G. 3, 29, 3. 4, 4, 2) : de ^nactusoccasiontm-re

tett ellenvetése, ha mindjárt a Cic. adfam. 12, 17, 2 és Caes. b. eiv.

3, 9, 6 (v. ö. azonban a b. g. 4, 36, 3 : tempestatem nanctus) helyé-

rl vett bizonyítékai helyesek is (a Hirtius 8, 28, 5 legalább is ké-

tes; v. ö. Kraner 1881-iki kiadását ad loc), nem képes gyengítem

Pri8cianus (10, 21) tanúságát: nanciscor etiam nactum focit absque

n. ut Probo et Capro et Pollioniet Plinio piacet. A tkaum», «nicht si-

chert kíséretében odavetett észrevételek (2. és 6. pont, Kóklernél)

szintén csekély értékek ; Köhlernek a Sulla Faustus kitételre tett

azon megjegyzése pedig, hogy a praenomen használata egymagában,

mint a hogy a b. Afr. 95, 1, 3-ban ezt a ^szabálytalan praeno-

men* -t: Faustus találjuk, csak tin familiarer Rede» volt szokás-

ban, szinte kínálkozik bizonyítéknak a b. Afr. napló-voltára nézve.

Az az *auffallende Übereinstimmuvg», a mit Landgraf a b. Afr. és

a csekély számú polliói reliqniák közt talált, fönnmarad ezen kifo-

gások daczára is.

A mi Landgraf azon állítását illeti, hogy Pollio nyelve sokkal

inkább archaisticus és poeticus, mint vulgáris, Eöhler megjegyzi,

hogy ilyen állítás igazolására nem elég csak kimutatni, hogy vala-

mely nyelvi jelenség Pacuviusnál és más régi római auctoroknál

elfordul, hanem valószínvé kell tenni azt is, hogy az iró egyene-

sen utasítva volt a kölcsönzésre, mert az a szó, kifejezésmód vagy

szerkezet az korában nem volt forgalomban (521.1.). — Ezen
kijelentés, melynek helyességét egyébként elismerjük, Landgraf-

tal szemben csekély jelentségnek bizonyul, ha a régi Íróknak

Asinius stílusára vonatkozó megjegyzéseit kell figyelemre mél-

tatjuk.
4
") Azokra az nyelve a régies és költies benyomását tette;

ezen benyomást nekünk nélkülöznünk kell, s azért nehéz pontosan

kijelölnük az archaismusok ós vulgarismusok határát (V. ö. Wölffl. et

Miod. Prsef. XXVII). Nem szabad itt mellznünk Schmalznak Asi-

nius Pollio nyelvhasználatáról mondott ítéletét (1. föntebb), sem azon
körülményt, hogy neki esze ágában sem volt még Asinius nevét

a b. Afr.-m&l kapcsolatba hozni. így megtörik K. ama («für die

Hypoth. ungünstige») dilemmájának (527. 1.) éle is, hogy vagy

-•) Quint. Inat. Or. X, 1, 113. — Tac. Diai. 21. Cruq. ad Hor. Ars.

Pcet. 311. — Plin. N. H. VII, 115. — Quint. I, 8, 11. — V. ö. Wölfflin

et Miod. Pnef. XXVII—XXX.
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magának Polliónak volt korában ilyen nyelvezete : a mirl az

kora irodalmi világának tudni kellett volna; vagy nem csupán írt

úgy, 8 akkor szerzségére bizonyíték nem lehet. — S ha egyedül

irt volna úgy, akkor sem juthat eszünkbe föltenni róla, hogy szán-

dékosan rosszul írt. •Imago animi sermo est; qualis vir, talis ora-

tio*. — «Le style c'est l'homme».

Ha assentire eljön is Cicerónál, azért nem tágadhatjuk, hogy

használatának ilyen alakban különösnek kellett lenni. Sisennát

követve is sokan kezdték azt használni, de a szökottabb alakot ki-

szorítani nem birták. 1
) Eöhler hivatkozásai Sisennára (522. 1.) meg

épen nem alkalmasak L. ellenében, mert az maga is nagyon affek-

tálta az archaismusokat. 2
) — Hogy Gellius X. 25-ben históriáé ve-

teres-t mely korra vonatkoztatja, mutatja az, hogy ugyanott Naevius-

és Enniusból hoz föl helyeket ; 8 így nem látszik valami ersnek

Köhler catascopus-r& vonatkozó ellenvetése (523). — Igaz, hogy

Schmalz a vectigaliorum formáját népiesnek mondja; de ugyanott

azt olvassuk: Nach dem Vorgange des Varró bildete Pollio den.

gen. plur. auf orum, alsó vectigaliorum (Macrob. Sat. I, 4, 12 ;

Charis. I, p. 119 P), s ez a körülmény L. mellett szól.

K. az a véleménye, hogy a polliói levelek és a b. Afr. szer-

zje nem ugyanazon politikai nézetet mutatja föl, bármily mélyre-

ható vizsgálaton épül, sem fordítható L. ellen. K. ugyanis abból

indul ki, hogy ilyesmi nem fordulhatna el ugyanazon szerz

olyan két iratában, melyeknek egyikét körülbelül a másik keletke-

zése idejében látta el a közzétételhez kell alakkal (525. 1.).— Nem
szabad azonban összetévesztenünk a b. Afr. keletkezése és kiadása

idejét. Az afrikai háború (46. Er. e.) óta 43-ig, mikor a polliói leve-

lek keltek, a helyzet változott ós *nach Ccisars Tode wáre er (Asi-

nius Pollio t. i.) gern zur Senatspartei übergetreten, hdtte diese mehr

Mut, Geschicklichkeit, Glück und Entgegenkommen gegen ihn be-

wiesen* (Teuff. RLG.8 221, 1.). Ama körülmény tehát, ha e két

irat szerzjének azonosságát elfogadjuk, azt bizonyítja, hogy Pollio

az afrikai háborúról írt tudósításán lényegében véve 43-ban— mikor

azt kiadás czéljából rendezte— sem változtatott, a minthogy akkor

l
) Varró apud Gellium II, 25, 9 : sentior nemo dicit, adsentior ta-

men fere omnes dicunt, Sisenna unus adsentio in senatu dicebat, et eum

postea múld secuti, neque tamen viruere consuetudinem potuemnt.

*) V. ö. Teuffel RLG.3 156.
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csakugyan nem mint Pollio, hanem inkább mint Hirtius szerepelt.

Politikai nézetének e változása azonban nem csekély befolyást

gyakorolhatott rá arra nézve, hogy nevét akár a szerz, akár a kiadó

szerepében elhallgassa, st a gyanakodás minden alapját meg-

semmisítse.

A b. Afr. 22. fej.-ben közölt beszédre nézve E. ezt az észre-

vételt teszi (527. 1.): «Cato . . . Pompeium assidue obiurgare non
destitit — offenbar aber nicht jedesmal mit einer so künsüich kon-

struirten Bedé*. E megjegyzésnek van ugyan éle, de nem kemény.

Furcsább volna, ha szerz Gatónak minden egyes obiurgatiojáról

számot adna. Ilyesmi ellen a szerkesztés törvényei is tiltakoznának.

Mennyivel hatásosabb azok lényegének és irányzatának egyszer, de

szép kis beszédben való föltüntetése.*)

Több ellenbizonyítékot is lehetne még fölhozni, a melyek nem
igen állják meg a sarat ; egyik-másik gyengítheti Landgraf argumen-

tumait, de meg nem döntheti. Részletekbe bocsátkoznom s az egész

anyagot fölkarolnom azonban nem lehetettemért több helyvan olyan,

a melyeket a kell eszközök hiján tüzetes vizsgálat tárgyává nem
tehettem. A kérdés különben még «sub iudice* marad s nem egy-

szer lesz majd alkalmunk vele találkozni. — Az együttes benyo-

más, mit a kérdés tanulmányozása ránk tett, az, hogy Landgraf

hypothesise néhány gyenge vagy ellenkez bizonyítékokkal gyen-

gébbé tett pontja daczára is még mindig oly ers, hogy fölötte

napirendre térni nemcsak nem lehet, de st elég meggyz okokkal

támogatott véleményét, egy nagy lelkesedéssel folytatott vizsgáló-

dás tetszets eredményét, méltónak kell tartanunk elismerésre, és

arra, hogy vele különös szeretettel foglalkozzunk. Teljes gyzelme
most még nagyon kétesnek látszik ugyan, s egy kissé korai dolog volt

b. J/r.-nak Asinius neve alatt kiadása : de mint hypothesis any-

nyira megnyer ós valószín, hogy annak mint ilyennek általános

elismeréséhez és diadalához már most is vonakodás nélkül, st
készséggel csatlakozhatunk.

Cserép József dr.

*) V. ö. Sall. Jug. 30, 4. I. 32, 1.
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KAZINCZY FEBENGZ LEVELEZÉSE 1790—1802.

A m. tud. Akadémia Kazinczy fényes pályájához 8 a levelezésnek,

mint ritka fontosságú forrásmunkának érdekéhez mérten siet megfe-

lelni mind ama várakozásnak, a melyekkel nemzetünk jogos kívánsága

e részben kielégíthet. Mintha így akarná pótolni annak a félszázadnak

a mulasztásait, a mely alatt megkezdte ugyan Kazinczy összes mvei-

nek kiadását, de ennek sem megfontolt terve nem volt, sem a tudomá-

nyos becs nem igen irányozta a szerkesztket. Alig hogy számot adhat-

tunk az els kötetrl e folyóirat hasábjain (XIV, 811—29), már a má-

sodik kötet*) is kezünkben van, mely még vaskosabb az elbbinél.

saintén örvendünk, hogy az Irodalomtörténeti bizottság figyel-

mére méltatta az els kötetrl írt tanulmányunk végén kifejtett óhaj-

tásunkat, hogy tudniillik a levelezés minden egyes kötetéhez összefog-

laló bevezetés járuljon az illet kötetben közölt levelek tartalmáról.

A második kötet elején már csakugyan olvasható egy ilyen « bevezetési,

a mely itt kivételképen nemcsak a most megjelent, hanem az els kötet

leveleinek fbb mozzanatait is összefoglalja, beható tanulmányt nyújtva

Kazinczy reformatori pályájának kezdetérl, munkásságáról, a magyar

mveltség terjesztése, nyelvünk csinosítása és fejlesztése érdekében

kifejtett törekvéseirl, nem mellzve a kortársak hasonló ügyekezetét,

s ama hatást sem, a melyet Kazinczy az akkori írókra tett, s a melyet

azok reá tettek. S habár e bevezetés a nagy közönséget igyekszik els

sorban tájékoztatni, haszna az irodalomtörténettel foglalkozókra is

szembetn, mert mieltt az egyes levelek tartalmát külön-külön tanul-

mányoznák: itt röviden összegyjtve találnak mindent, a mi a kötet

legfontosabb eredményéül mutatkozott a szerkeszt eltt. Nem mond-

juk, hogy e bevezetés a kötet minden fontos mozzanatát egyformán

kiemeli. Az anyagnak oly bámulatos bsége mellett, a mely Kazinczy

levelezésében össze van halmozva, alig is lehetne a különféle kivánatok-

nak egyaránt eleget tenni. Tudósaink egy részét inkább az általános tör-

téneti érdek vonzza, másik részét kiválóan Kazinczy küzdelmei, a nem-

zet elkelivel vagy íróival folytatott vitái, ismét más részét a nyelv-

történeti adatok, vagy a költészeti újabb irányok, a fordítás elvei és

gyakorlata, vagy épen az a mozgalom érdeklik közelebbrl, a mely Mar-

tinovics Ignácz nevéhez fzdik. Vannak, a kiket fleg a magyar tanügy

*) Kazinczy Ferencz összes müvei. Harmadik osztály. Kazinczy Ferencz

levelezése. A m. tud. Akadémia Irodalomtörténeti bizottsága megbízásából

közzé teszi dr. Váczy János. Második kötet 1790—1802. Budapest, 1891.

8. r. XXXII., 626. 1.
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története érdekel, sót olyanok is, a kik els sorban a magyar stíl fejl-

dését kutatják Kazinczy leveleiben. E különféle igényeket egyformán

kielégíteni az aránylag rövid bevezetésben alig lehet. De ha figyelmesen

áttanulmányozzuk az egész kötetet : elismerésünket a szerkeszttl meg
nem tagadhatjuk, a ki feladatát derekasan megoldotta, világos áttekin-

tést nyújtván a legkimagaslóbb irodalomtörténeti tényekrl, a melyek

az egyes levelekben elszórtan tnnek a tanulmányozó elé.

E vezérfonal segítségével ügyekezünk mi is a kezünk alatti kötet

gazdag tartalmával kissé részletesebben foglalkozni.

Kazinczy agitatori szerepe els ízben a Magyar Museum megala-

pítása körül kifejtett tevékenységében ismerhet föl; e tevékenység

azonban sokkal fokozottabb mérték és arányú 1790-ben, mikor az

Orpheus megindul. Két férfiú érezte meg már 1789-ben a bekövetkez

felbuzdulás tüzét : Révai és Kazinczy. Mind a kett számított a nemzet

izgalmas napjaira. Mind a kett ügyekezett társakat szerezni, hogy az

addigi irodalmi mozgalmat értékesítse az általános mveltség fejleszté-

sének érdekében. Mind a kett e nemzet tehetsb osztálya felé fordul

s attól vár hathatós segítséget : de csak a Kazinczy törekvése biztat

sikerrel. Révai a vezetés ügyét nem akarja kezébl kiadni, maga
kívánja irányozni a vele társulok munkásságát s hatalmas egyénisége

nem tud a háttérbe vonulni. Kazinczy finom tapintattal, számítva az

emberek dicsvágyára s hiúságára, nemcsak proselytákat akar szerezni

az elkel emberekben, hanem olyanokat, a kik önmaguk legyenek a

mozgalom eszméinek bátor harczosai s gyztesei. Mind azokat, a kiktl

nyelvünk és nemzetiségünk védelmezését, jogainak megóvását reméli,

igyekszik magához csatolni, s mindegyiknek elküldi Orpheus-át, hogy
inaecenásokat, írókat és elfizetket toborozzon. Berényi, Forgách,

Pálffy, Széchenyi és Teleki grófok, Orczy, Podmaniczky és Prónay bárók

azok. a kik élénk figyelemmel kisérik a Kazinczy sürgöldéseit. Ezeknek
kezébe kívánja letenni a mozgalom vezetésének ügyét, s fleg anyagi

támogatásuktól várja annak sikerét. Mindegyik eltt fölleplezi terveit, a

melyek a politikai átalakuláshoz irodalmunkban is hasonló átalakulásra

czéloznak. Mindegyik igéri közremködését s hathatós támogatását.

Széchenyi Ferencz, a ki Pálflfy Károly grófnál mintegy közbenjárója

Kazinczynak, örvendve fogadja az Orpheust, nagyra becsüli a kiadó-

szerkeszt bzívességét s a többi közt ezeket írja hozzá : • Óhajtva

kívánom, hogy az úrnak dicséretes és hasznos igyekezete feltett tárgyát

(t. i. czélját) elérje, a melyre bizonyos reménységet nyújtanak az úrnak

eddig is közhaszonra bocsátott több rendbéli helyes munkái •.*)

Még nagyobb elragadtatással fogadja az ajándékot Prónay László,

*) L. 1790. jan. 20-án írt levelét. 284. sz.
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-a ki a nógrád- és hontmegyei izgalmas gylésekrl, a melyek tsok hábo-

rodással és az igazi hazafíúságot emészt tzzel mentek véghez*, épen e

tájban volt kénytelen visszavonulni Beszterczére s el volt keseredve az

erszakos átalakulás miatt, a melyet képtelen volt meggátolni vagy csak

higgadtabb mederbe terelni is. cEgészlen megvidámított engemet —
irja — azonnal az Orplietumsk homlokírása; a bevezetése penig megtöl-

tött azon ízléssel, a melynek csak szemlélése is ezen éleszt gyümölcs-

nek megértét bizonynyal igéri. Tápláló leszen az kétség kívül, mert

nemzetünk anyanyelve után mostani kapósságát nemcsak enyhíteni

fogja, de ha az Egek megengedik, örökös ersít eledelévé válik.**)

Nincs is elég tehetsége, hogy Kazinczynak iránta • kinyilatkoztatott haj-

landóságát* megköszönni képes legyen. tÖsmeretlen nevemet — kiált

fel Prónay — kiragadja Orpheus zengése a halandóságból. Ezért szen-

telem én a tek. úrnak örökös háladatosságomat.

»

Teleki Sámuel, az erdélyi cancellarius szintén azt fogadja, hogy

minden alkalmat fel fog használni, hogy Kazinczy czéljait elmozdítsa.

Ráday Gedeon pedig mintegy mentorul áll Kazinczy mellé, levelez a

magyarországi és erdélyi tudósokkal és írókkal, gyjti az elfizetket,

s maga is vagy tizenöt példányt rendel meg a folyóiratból. Mintha fiatal

barátja erélye t is magával ragadná : folyvást dolgozik, verset és prózát

ír, classicusokat és német költket fordít, s irodalomtörténeti és biblio-

graphiai értekezéseket igér.

Az irodalom ügye most már nemcsak az írókat foglalkoztatja, de

& nemzet hangadó embereit is. Hasznát többé nem vonják kétségbe.

Legalább Kazinczy a hozzá érkezett levelekbl arról gyzdik meg,

hogy kezdeménye sikerrel biztat. íme Széchenyi Ferencz sorai a fönebb

idézett levélbl : «A magyar literaturának hasznosabb és helyesebb

elmozdítására és gyarapítására czélozó projectumárul is tészen az úr

emlékezetet kedves levelében ; bizonyára óhajtva várom annak elvé-

gezését és bemutatását, hogy annál hamarébb az szerént hazánknak

ifjúsága nagyobb közhaszonnal neveltessék és a magyar literatura el-

mozdíttassék.»

Mi volt a Kazinczy terve : a körülmények összevetésébl sejthet-

jük. Egyrészt a folyóirat támogatása, másrészt az írók szorosabb egye-

sítése s valami tudós társaság alakítása. Ez utóbbinak, tudjuk, Révai

volt legersebb oszlopa, s jellemz, hogy mégis egészen mellzték, mikor

Széchenyi Ferencznél ez ügyben értekezletet tartottak. Bizonyosnak

vehetjük, noha adataink hiányzanak, hogy a Széchenyinél tanácskozó

frendek és megyei deputatusok nem is annyira Eévai, mint inkább a

Kazinczy tervével foglalkoztak, különben alig hihet, hogy épen t mel-

*) L. 1790. febr. 3-án írt levelét. 295. sz.
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lzték volna ez értekezleten. Kazinczy hivatalos volt e tanácskozásra

„

de — úgy látszik — nem igen tudtak megállapodásra jutni, mert Ka-

zinczy az eredményrl egészen hallgat. Egyébiránt közte és Révai között

e részben fontos elvi különbségek voltak. Révai fizetéses tagokat kivánt,

Kazinczy ettl az eszmétl gylölettel fordult el. Másfell Kazinczy

nem is volt barátja sem ekkor, sem késbb a tudományos testületek

szigorú szabályainak, mert attól félt, hogy azok megkötik a szellem sza-

badságát s egyszínvé teszik az írók munkásságát, holott olyan fejletlen

irodalomban, mint a mienk volt, épen az egyszínségtl tartott legjob-

ban. S különben is nem elégedett meg az írók és tudósok egyesítésé-

vel : bele akart vonni minden mvelt embert a mozgalomba, a melynek

egyetemes és általános hatásán senki sem munkált nálánál több kitar-

tással, lelkesedéssel és önfeláldozással.

A mint a politikai átalakulás hajnala derengeni kezdett s a megye-

gylések mintegy varázsütésre visszaállították a törvényes intézmények

formáit: Kazinczy törekvéseinek egész komolyságával, buzdításainak

valódi gyújtó tüzével lép ki a küzd térre, hogy a küszöbön lev ország-

gylést, mely a magyar nyelv régi jogainak visszaállítására kezdett

fegyverkezni, czéljai iránt kedvezleg hangolja. Nyiltan és bátran hir-

deti, hogy az új idk szelleme ezt kívánja els sorban. Hivatkozik a

megyei gylésekre, a melyeken mindenütt magyar beszédek hangzottak,

s a melyek minden segélyt megtagadnak, míg « szabadságaink helyre nem
állíttatnaki. Kezet fog a bécsi írókkal, Báróczyval és Decsyvel, a kik

mindenekeltt nyelvünk jogait kívánják biztosítani ; síkra száll Péczeli,

Kerekes és Görög mellett, a kik a polgárosultság talpkövét a magyar nyelv

tanításában s fejlesztésében látják s a mellett küzdenek, hogy a deák nyelv

helyébe hazai nyelvünket iktassák, mint hivatalos nyelvet. «Ha a magyar
nyelv hozattatik-bé— írja Kazinczy — nemzetünkbl különös nemzet
válik, örökös fal lesz a magyar és nem magyar közt vonva, s az idegen

vagy magyarrá lesz köztünk, vagy éhhel hal el ; szemlátomást fogunk

elmenni a tanulásban, magyar csemetéink magyar nevelket kapnak,

s a mesterségekben vagy tudományokban oly szerencsés virágzásra

lépünk, mint a milyenre Németország lépett, minekutána a kiholt római

és az idegen franczia nyelvtl elállott s tulajdon nyelvén kezdette írni

könyveit. • Legyen a magyar nyelv necsak kötelez tantárgy az iskolá-

ban, hanem ez legyen a tanítás közege is. Erre nézve hivatkozik az>

országnak minden valamire való magyar írójára, a kik ccsak intést vár-

nak s rész szerént írni, rész szerént fordítani készek lesznek*. Azon,

hogy némely megye idegen nyelv, könnyen tudna eegíteni. Vannak
számos önfeláldozó honfiak, a kik szívesen teljesítik ily helyeken is a
hivatalos tisztet, a kik terjesztik és tanítják hazai nyelvünket, csak az

ország nagyjai törvénybe iktassák e legfbb kívánalmat. A jöv nem-
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zedék átkaival fenyegeti azokat, a kik az új idk int szavára nem hall-

gatnak. • Tanuljunk — mondja — deákul, st tanuljunk németül is,

s ha reá érünk franczúl, anglusúl s olaszul is ; de szemeink mindenek

felett oda légyenek függesztve, hogy a magyar légyen az els és közön-

séges, és hogy azt a német, tót, rácz és oláh gyermek egyaránt tanulja,

valahol csak benne mód vagyon. » Késznek nyilatkozik az egész ország,

maga a király, az összes felekezetek papsága, hogy megvethesse • régen

várt boldogságunk tántoríthatatlan talpkövét*. «Ha — úgy mond —
a magyar nyelvet hozzuk bé, állani fogunk ; ha a deák nyelv hozatik

vissza, késbb vagy elébb elöl az idegenek özöne s nemzetünk koros-zr-

zavar lesz.**)

Mintegy csatára buzdító szózatként jelentek meg Kazinczynak

e sorai a Hadi és más nevezetes történetek hasábjain s utána zengek e

buzdítást Bécsbl és Kolozsvárról, Kassáról és Komáromból, maga is

kiadta Orp/*eu*ában, hogy az országnak minden hegye völgye visszhan-

gozza azt. A bécsi magyar írók közül Báróczy üdvözölte az új ige bátor

hirdetjét elször most is, mint mikor ez eltt néhány évvel a Gessner

fordítása megjelent. «Miért nem egyeztethetem meg személyedben egész

hazánkat ! Ugy nem lenne most mitl tartanom ; vagy mit mondok ?

nem lenne mitl tartanom ? Nem is lett volna szükség ezen fáradsá-

gomra.* Ezt írja neki Báróczy, a magyar nyelv védelmezje, a ki bátor

volt «több érdemes hazánkfia között született nyelvünk mellett kikötni »,

de félt, «nehogy a falra hányta légyen a száraz borsót*.

Kazinczy nem osztozott félelmében, st bizalma sohasem ^olt

ersebb, hite szilárdabb, reménye tüzesebb, mint mikor az országgylés

megnyílt. Egyfell az új fejedelem higgadt bölcsesége s jó szándéka,

másfell a Pestre seregl frendek és megyei követek hazafisága s ko-

moly törekvése és az egész ország lázas izgatottsága egyre élesztették

reménységét. Kazinczy úgy hitte, felvirradt újjászületésünk napja.

•Látom — kiált fel elragadtatással — hogy hazánkban sok viszontagság

után végre feltaláltuk hazánkat; hogy oly szemtelenül már nem pacz-

kázik rajtunk, gazdákon, az a bitang jövevény, kit a Duna salakos taj-

tékjával hányt ki partjainkra, és a ki most balgatag bosszúságában igaz-

ságos örömünk gyúladozásait . . . vadságnak nevezi.* Tudja, hogy a

moly-lepte régi magyar ruhák divata, a gombkötk és kardcsíszárok

siets munkája még nem bizonyos jele a nemzet fölébredésének, de

kérdi: «Ki ne fakadozzon öröm-sikoltozásra, midn elroncsolt, eltapo-

sott nemzetünk ismét felemeli a porból fejét és visszavévén nyelvét,

ruháját és szokásait, az lesz, a mik dics eleink voltak ; az lesz, a mirl
ez eltt fél esztendvel a gyenge hit álmodni sem bátorkodott ; egy sza-

' *) L. 1790. márczius 8-án írt s már akkor közzé is tett levelét.

57*

Digitized byGoogle



884 KISS ANTAL.

bad nemzet, — egy, tulajdon törvényeivel, nyelvvel, ruhával biró nem-

zet, egy oly nemzet, melynek minden tagja fegyvert viselni születtet és

kész oltalmazója hazájának és királyának ». A magyar nyelv visszaállítá-

sával együtt fölépítjük Thalia templomát is, a mit senki sem gátolhat

akkor, midn Batthyány, az ország primása, az Eszterházyak, Grassal-

kovichok, Csákyak és Koháryak egyaránt kedvelik nyelvünket, íróinkat

és színészeinket.

A magyar korona r-szobájában írta Kazinczy e sorokat, a

melyeknek lendülete, szárnyaló heve szinte páratlan nemcsak akkori

prózánkban, de verses költészetünkben is. Csak Bacsányioál és Szacsvay-

nál olvashatunk ez idbl Kazinczy ajánlatához hasonló lelkes felbuzdu-

lást. Érdekes azonban, hogy még maga az országgylés is mennyire

nincs tisztában a teendkkel s hogy az írók s köztük els sorban Kazinczy

fáradozása és izgatása mily szk körben tudott hatni. A frendek
közül többen igérik támogatásukat, pártfogásukat: de nagyrészt csak az

Ígéretnél maradnak. Az öaazelt országgylés épen nem bátorította ket
valami hathatósb tevékenységre irodalmunk ügyében. A megtámadott

alkotmány védelme, a mely a nemesi kiváltságok biztosításán túl nem
terjedhetett, mintegy fölemészteni látszott nemzetünk minden erejét,

minden tehetségét. A kikre Kazinczy biztosan számított : jó részt elhall-

gattak, mintha megrettentek volna a magasra csigázott követelésektl,

a melyeket a vármegyék hangoztattak, íróink hirdettek s néhány ország-

gylési követ törvénybe akart iktatni. Csak Prónay László, kit a királyi

kegyelem nem sokára elhívott visszavonultságából, kívánta beváltani

Kazinczynak tett igéretét. a hozzá írt ajánlást melegen fogadta,

feledni ügyekézett elbbi sérelmeit s Kazinczynak beléje helyezett bizal-

mát úgy tekintette, mint a mely az nevét kiragadja a homályból

s mintegy igazságot szolgáltat hazafias, de félremagyarázott törekvései-

nek. •Megvallom — írja .erre vonatkozólag Kazinczynak — soha egy

levél sem ébresztette föl bennem az elszánt s homályba merült lelket,

mint emez, a mely csekély s veszett nevemet újonnan szüli, nemcsak,

hanem épen annak orvosos gyarapítását mutatja. • nem kap a hírné-

ven, hiúság nem vezeti tetteiben, de tudja, hogy a mire Kazinczy kéri a

haza nevében, az az egész nemzetre jótékony hatásúnak ígérkezik,

t Anyanyelvemet — folytatja — (noha annak felállításához kevés buz-

góságot láttam Budán, fkép nagyainknál) mégis imádom és annak vir-

rasztására örömest mindent feláldozok. » Kazinczyra bízza, hogy a ma-
gyar színjátszók jutalmazását meghatározza, kész- a szükséges anyagi

támogatásra, mert — úgymond — •örömem napja lészen az nékem, ha

csak egy hajszálában is anyanyelvünk ékességének részesülhetek.**)

L. 1790. jul. 20-iki levelét. 322. sz.
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így tehát Kazinczy Ráday Pál segítségével a magyar színjáték

megalapításán munkál s gyorsan fordítja egymásután a színre hozandó

darabokat s másokat is hasonló mködésre buzdít ; de a mozgalomnak
és az országgylésnek a hazánkhoz kapcsolt részekben olyan híre megy,

mintha az ország forradalomra készülne s a régi intézményeket gyöke-

restül felforgatni akarná. Kazinczy László, a Ferencz öcscse, némi

humorral kérdi bátyjától: vájjon « van-e a ti hosszú nadrágtokba olyan

valóságos magyar szív, mint az én bugyogómban?» De hazafias lelkese-

dése a szigorú katonai formák közül is kitör. tMa van a napja —
írja— a melyen szabadságunk restauratiójának záloga talán még nem
esmért pompa és vígasság alatt megtörtént. Ittam egészségtekért 8 bol-

dogságtokért, s kértem s kívántam igyekezetetekre áldást s egységet . .

.

Az egész világ feltátott szájjal várja dolgotoknak menetelét, minden

remény, hogy mostani összejöveteletek emlékezetessé tesz vagy még
emlékezetesebbé a következend maradéknál ; én pedig bizonyos vagyok

benne, hogy az a nép, a melynek a nagyság és szabadság a legfbb meg-

különböztet jele, magát ebben az alkalmatosságban nagy nemzetéhez

érdemesen fogja mutatni.**) S ime pár hét múlva már arról tudósítja

bátyját, hogy •néha-néha majd a nyavalya kitöri, olyan híreket kény-

telen hallani*. «A rendek közt való viszálkodás — írja László — az

uraságok és parasztok közt való anfruhr, olyan 'rendkívül való proton-

siók, hogy a coronatio még egy néhány hónapig be nem állhat ; törvé-

nyek, a melyeket a kutya is megugatna, mint p. o. hogy csak magyar

ételt legyek szabad fzni, et csatéra, hirdettetnek itt az egész világon

felletek. » Augusztusban megint azt hallja, hogy «Pest tele van zene-

bonával », a katholikusok a türelmi rendeletet el akarják törülni, Trenck

forradalmat szít. fHidd el, — így végzi kifakadásait — csak az isteni

ernek köszönöm, hogy még eddig az ilyen rágalmazó hírek miá a guta

meg nem ütött.

»

E nyers, de szinte nyilatkozat, e leplezetlen aggodalom kétség

kivl jól esett Ferencznek, a ki legalább saját testvéreinek buzdításá-

ban és lelkesiésében találhatott némi enyhletet, midn reményei

tünedezni kezdtek s belátta, hogy az óediak konoksága sokkal nagyobb

akadályokat gördít útjába, semhogy a hozzácsatlakozó kevesek bármi-

lyen erfeszítése is gyzni tudjon azokon. Az irodalom ügyét nem sike-

ri fölemelnie, a magyar nyelv jogai veszendben, a színjátszók tanu-

latlanok, ügyetlenek és félénkek. Terve mindenütt hajótörést szenved.

Hogy Hamlet eladassák, hogy az fordítása legyen a megnyitójáték,

hogy az nevét ismerje meg, mint színm fordítóét vagy helyeseb-

ben átdolgozóét, a magyar közönség elször : mind erre semmi kilátás.

*) L. 1790. jun. 6-án írt levelét. 314. sz.
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Hiába ajánlja fel segítségét, hiába akar, ha szükség kívánja, maga is a

színészek közé állani, hogy a sikert biztosítsa: tervét nem fogadják el.

Keser lemondással, a dícsvágy ki nem elégített érzetével hagyja el

Pestet, hová annyi büszke ábránddal s fényes reménynyel sietett, azt

hívén, hogy jelenléte képes lesz a mozgalomnak fejldésre képes irányt

adni. De azért, bár egy idre kedvét veszti s hivataláról le kell mon-
dania : újabbnál-újabb mvekkel lép a közönség elé. OrpheusÁt folytatja

sa Messiás kész fordítására elfizetést hirdet, fordított színmveit kiadja,

a Vitéz és Aranka munkáit nyomatja, írótársait serkenti, magának
Széphalmon házat építtet; szóval: tevékenysége nem tud csüggedni.

Pedig sértett önérzete, füstbe ment reménye még ezután is többször

ers kifakadásra bírja. « Gyalázatos dolog — írja ifj. Szilágyi Sámuel-

nek — hogy a mi magyaraink még ezen magyar epochában sem olvas-

nak. Híjában vádolta Szacsvay azzal az írókat, hogy drágán szabják

könyveik árát. Nem ez az oka . . . Szomorú dolog volna arra szoktatni

a világot, hogy a könyvet is azon fogva becsülje, a min a sertést!* Még
eddig csak gyzte az Orpheus és egyéb munkái költségét. Az el-

fizetések ha lassan is, de csak begyltek. Most azonban Aranka azzal a

hírrel lepi meg, hogy pénzt csak akkor várjon Erdélybl, ha Messiass,

is odaérkezik. E csalódás átokra fakasztja a különben türelmes Kazin-

czyt. « Átkozom azt az órát, — kiált fel e hírre, — a melyben eszembe

jutott, hogy írjak, nyomtattassak, költsék, magamat jövedelmemnek

egy részétl megfoszszam, ha a közdologért felvállalt igyekezeteknek ez

a jutalmait*)

Kazinczynak azonban nemcsak a részvétlenség, hanem az elíté-

letek miatt is küzdenie kell. Különösen sok boszúságot szereznek neki a

censorok, a kikkel folyvást harczban áll. Mikor Aranka Jtdia czím
könyvét akarja kinyomatni, Nóvák, a kassai censor, azzal az üzenettel

küldi azt vissza, hogy ez a munka erkölcsveszteget. Kazinczy haragra

lobban, kérni és felvilágosítani nincs ereje. S úgy boszúlja meg magát a

censoron, hogy a munkát a pesti könyvvizsgáló kezéhez küldi, ott ki"

eszközli az admittitur-t s egy példánynyal kedveskedik Nováknak. Az
efféle regényszer munkákat azonban nemcsak a censorok nem látták

szívesen, de még írótársai is megszólták érte, a miért az ilyenek fordí-

tását javasolta, st azokat saját költségén kiadta. Földi, a többek közt,

nyíltan megmondta neki, hogy ilyenek olvasására még nem ért meg a

magyar közönség. Szirmay Antal is arra kéri, hogy «ne románokat, de

valóságokat írjon. Nemcsak férfiak, de asszonyaink is jobban fognak

rajtok kapni. Ne nézzen más nemzeteket. Azok már minden valóságok-

búi kikoptak, azért írnak románokat, ez csak a küls írók eszének visz-

) L. 1791. febr. 19-én írt levelét. 302. sz.

Digitized byGoogle



KAZINCZY FERENOZ LEVELEZÉSE. 887

kétsége.* Fájlalja, hogy a magyar történet még hazai nyelvünkön nincs

megírva. Kikel Haller János, Vitéz és Patai ellen, a kik holmi mesékkel

akarják a nemzetet tractálni. «Ezen betegségbi — mondja — nemze-

tünket ki kell gyógyítani, nem pedig régi rossz ízlésébe meggyökeresf-

teni ótet.»*)

Ez elfogult, egyoldalú nézetekre czéloz Kazinczy, midn Aranká-

nak a következ panaszos sorokat írja : tNagy még a sötétség, kedves

barátom ! és nekem úgy látszik, hogy mivel némely helyeken napok

támadnak, a barlangok setétjei még feketébbekké válnak, mint eddig

voltak, míg egünket eetveli homály fogta vala bé. » Aztán tüzes elhatá-

rozását, az elítélet elleni makacs küzdelmét rajzolván, így folytatja

:

•Én megmakacsítottam magamat kicsikarni a superstitio kezébl a vé-

res trt és irtóztató képérl lekapni az álorczát. Voltaire, Rousseau,

Helvetius, a Sanssouciba' lakott philosophus s a kmívesség úgy adnak

paizst balomba, jobbomba kardot, lábaimra szárnyakat, mint mikor

Perseust készítették fel az istenek az Andromeda megszabadítására,

dsak attól tartok, hogy lángoló felgyuladásaim által el ne rontsam igye-

kezeteimnek boldogul hatásait. » Bátran és önérzettel hivatkozik minden

sorára, melyet a lélek halhatatlanságáról írt, a mit nemzetünk kivánt

boldogságáról közzétett, mert meg van gyzdve, hogy a felvilágosodás

bajnoka másként nem is szólhatott. E mködésében oly ers bizodalma

iran, hogy épen szabad véleménye miatt várja az igazságos maradék

áldásait. « Valakinek — írja — fel kellé támadni, mert már többé szen-

vedni nem lehet, a mit csinálnak. »**)

A felvilágosodás, az ember vele született jogai nevében intézi

hatalmas csapásait a censorok ellen, a kikben a kipusztíthatatlan babo-

nák és elítéletek legelszántabb védit látja. Szóval és tollal hirdeti a

gondolkodás szabadságát, mely a polgárosúltság alapföltétele. A vár-

megye gylésein nincs elszántabb harczosa a sajtószabadságnak, mint

Kazinczy. Mikor meghallja, hogy régi mesterét, Ráday Gedeont eltemet-

ték s Gabelhofernek a temetés alkalmával mondott beszédét e szavakkal

tiltotta el a censor a kinyomatástól : f Scandalosum est . . . protestanti,

nullum signum poenitentiae danti, aeternam beatitudinem adgratulari*—
ez Ítéletet hirtelenében lemásolta több példányban, szétosztotta a gy-
lés elfogulatlanabb tagjainak, a kiket meggyzni iparkodott arról,

hogy mivel a protestánsok szabadsága mindenben korlátoztatok, ily

nem visszaélések ellen a vármegye a legerélyesebben keressen orvos-

latot s indítson vizsgálatot. Egy plebánust mindjárt keményen meg-

támadt, a ki arról panaszkodott, hogy a protestánsok «egy halva talált

*) L. 1790. jan. 16-iki levelében. 282. sa.

**) L. 1790. márcz. 25-én kelt levelét 307. sz.
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protestánst a katholikusok felszentelt temetjökbe temettek.* Kazinczy

addig beszélt, hogy maguk a katholikusok is szegyeim kezdték, hogy
plebánusuk panaszkodni nem átallott. Egy báróra pedig, a ki a teme-

tésben az családjára nézve sérelmet látott, félig hallható szóval, ön-

tudatlanul fakadt ki : «eb a lelke, ostoba aristokratai kevélysége*.

Ez Abaújvármegye gylésén történt, hol a sajtószabadságot meg-
mentette. Hasonlóan járt el a bihari megyegylésen is, hol Bessenyei-

vel kezet fogva gyzte le gr. Sauer kanonokot, a ki elismerte ugyan,

hogy a sajtószabadság valóban nagy kincs, de mivel belle sok rossz

származhatik, meg kell szorítani. Kazinczy fölkelt s azt monda: «Az
igaz, hogy rossz kövétkezhetik, de az is igaz, hogy az a kevés rossz, a
mit a prelum szabadsága húz maga után, azt a sok rosszat és nagy
rosszat, a mit a prelum tilalma szül, véghetetlenül felülmúlja, s osztán

azért, hogy valami rosszat szülhet, nem következik, hogy el kell tiltani.*

Bessenyei György meg ezeket monda : «T. n. vármegye ! tiltsuk el a

szlmívelést, mert részegség és gyilkosság következhetik belle s a

lyányokat zárjuk külön a férfiaktól, mert paráználkodás történhetik.**)

A sajtószabadság ügye itt is gyzött.

A felvilágosodás iránti merész magatartása írótársaival is harczba

keveri Kazinczyt. Például Döme Károlyt, a kit majdnem bálványozott

az eltt, élesen megtámadta a Bossuet fordításáért s egy röpiratért,

mely • Világ nagyjai, veszedelem!* czímmel épen ez idétt jelent meg.

Tagadja, hogy Döme a vallás méltósága mellett fogott fegyvert. «Nera

azt félted — írja neki Kazinczy. A papi rend tekéntete' hanyatlása ret-

tentett el, nem a religio esete, ez most tisztább, .. . mint annakeltte volt,

míg a religiót a tudatlanság rzötte. Ah, Dömém, ha látnád, mint vér-

zik szivem, midn azt kell szemlélnem, hogy te is azok közé állasz

fegyvereddel, a kiktl én iszonyodom !»**)

Az életrajzíró Kazinczy efféle nyilatkozataiban fedezheti föl amaz
elhatározás csíráit, a mely a reformátorok társasága felé vonta s Haj-

nóczy és Szentmarjay karjai közé vezette t. Valóban jogos volt félelme,

hogy • lángoló felgyuladása* elrontja igyekezetét s elkeseríti életét.

Vájjon a vármegyén szerzett ellenségei nem örltek-e titkon, mikor

elfogatásának híre ment ? Azok, a kiket oly élesen megtámadott, nem &
nemesis boszúló kezét látták-e sorsában, s volt-e az egész országban

csak egyetlen ember is, a ki a közjóra tett ügyekezetét enyhít körül-

ménynek merte volna felhozni akár a királynál, akár a kir. táblánál ?

S vájjon Kazinczy gyászos végzetében nem fölismerhet-e az agitátorok

nemesise, habár nem lett is oly tragikussá, mint rendesen szokott ? A ki

*) L. 1793. okt. 8-iki levelét, 430. sz.

*') L. 1794. márcz. 18-án kelt levelében. 439. sz.
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a közmeggyzdés hatalmával oly éles összeütközésbe jutott, mint

Kazinczy, annak ki kellett engesztelnie sorsát, mely csak azért nem
vett rajta teljesen boszút, mivel a küzd fél sem egész erejét latba nem
vetette, sem elbizakodottsága nem szakította szét a korlátokat. A tragi-

kai hs nem alkudhatik meg a köriményekkel : Kazinczy szemre-félre

tekintett, valahányszor egy-egy kitámadását intézte az elítélet sánczai

ellen akár nyilvánosan, akár titokban. 6 szeretett a köriményekkel

alkuba bocsátkozni ; szerette fontolóra venni a helyzetet és eszközöket,

a melyen és a melyekkel gyzni akart. Elfogultnak nem mondhatta

még ellenfele sem, türelmetlennek a vallások iránt még kevésbbé. De
meg volt benne az izgatott munkás türelmetlensége és sóvárgó vágya, s

bár egyik sem vett rajta teljesen ert : csalódásait nagy részt ezek

okozták.

A sajtószabadságért vívott küzdelmei, úgy látszik, már kezdték

lehteni szerepre vágyó kedvét. Be kellett látnia, hogy mióta Ferencz

császár és király uralkodik az országban : minden megváltozott. Az a

pár esztend, a mely József császár halálától kezdve egészen eddig el-

múlt : a kétség és remény között hullámoztatta nemzetünk kedélyét.

Azonban a franczia forradalom vihara sok szenderg vágyat fölélesz-

tett, sok titkon táplált kívánságot teljesíteni igért. Kazinczy a franczia

encyklopaedisták tanain lelkesült, mveiket fordította, bölcseimi vizs-

gálódásokba merült s a vallás alapokait feszegette. Egyszer csak valami

homályosból e szavak ütik meg a merész kémlel fülét: « Esztelen! nem
hallod-e a slyedk szavát? nem-e a szörny ostorpattogást ?»*) Kazin-

czy visszaborzad. Bölcseleti kutatásaiban megállapodik s azt a mvét, a

melyben a világrend tényleges alapjait szerette volna megtámadni,

félbeszakítja s eme jellemz szavakkal küldi el a töredéket Arankának :

• Ezen darabom félben szakadt, nem is fogom folytatni, mert nagyon

neki indultam a világos szólásnak.* Tehát a megváltozott politikai ós

közállapotok letérítik t az agitátor útjáról nyilvánosan, de titkon annál

nagyobb figyelemmel kíséri új barátainak, Hajnóczynak és Szentmarjay-

nak mködését, a melytl nem tudjuk, volt-e mit várnia, mivel elmél-

kedéseinek s gondolatainak e köre még máig sincs tisztázva. Csak annyi

bizonyos, hogy az irodalmi reformer zászlaját mindaddig ki nem ejti

kezébl, míg csak 1794 deczember 14-én fogva nem viszik t édes anyja

karjai közül Budára. Azt hiszszük, a küzdelemnek ez a tere aránylag

legszabadabb levén : nemzetünk elhaladását, habár lassúbb léptekkel

is, elérhetnek látta, ha e teret egészen sikeri vala elfoglalnia. E tekin-

*) L. 1793. január 5-iki leveléhez csatolt «Daimonia» czim versét.

288—289. 1.
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tétben a körülmények felbátoríthatták, jóllehet késbbi ellenzékének

ers táborából már mutatkozni kezdett egy-egy elrs a láthatáron, a ki

Kazinczy uralmát sem a közízlés, sem a nyelv mívelóse, sem a költé-

szeti új irányok szempontjából nem hitte biztosítottnak, jótékonynak és

föltétlen hatásúnak.

Aranka és köre féltékenyen nézték Kazinczynak úgy nevezett

túlkapásait. Sem az orthographia, sem a stíl dolgában nem voltak föl-

tétlen hívei. Fordításait olvasták ugyan mindenfelé, de a hogy elveit a

gyakorlatban megvalósítani törekedett, azt gyanús szemmel nézték.

Kazinczynak védenie kellett magát és elveit. «Hidd el, barátom, —
írja Arankának — én nem imádom magamat, de annyit csak látok,

hogy nem vagyok a legostobább író. » Nyíltságot és szinteséget vár,

mint a hogy szokta hirdetni nézeteit. De épen e nyíltsága és szinte-

sége, a melyekbe mindig vegyült némi hiúság és elsségre való törekvés,

esett zokon az erdélyi íróknak.

Még élesebb s bátrabb harczosra talál Kazinczy Földi Jánosban, a

ki különben szintén a vélemények szabadságának szószólója, de a fordí-

tás elveiben és gyakorlatában szöges ellentétben áll vele. Földi épen ez

idben egészen belemélyedt Anekreon fordításába, még pedig az eredeti-

nek versmértékéhez szigorúan kívánta Anekreont magyarul megszólal -

tatui. Minden egyes darabját elküldte Kazinczynak, a ki— úgy látszik —
a formák és nyelv merevségétl egyaránt visszarettent, saját próbáit állí-

totta a Földi fordításai mellé, azt akarván jelezni, hogy az iránya egé-

szen más, mint a Földié. Az eltérés oka nagyrészt abban rejlik, hogy

Kazinczy a tiszta cla9sicismustól mindjobban távolodott a német költé-

szet felé, Földi pedig állhatatosan megmaradt az eredeti író szelleménél,

nyelvénél s formáinál. Meg is mondta neki Földi, hogy már szinte fél

vele közölni fordításait, mert Kazinczy nagyon a nyugot-európai költé-

szet irányába csapott.

De ez csak elzmény volt. Az akkori írók közül senki sem tudta

védeni oly makacsul saját álláspontját, mint Földi s annál kevésbbé

merte Kazinczy mveit éles kritika alá venni. Földinek minderre elég

bátorsága volt. • Megengedj, ha kimondom — írja Földi Kazinczynak —
nékem semmi fordításod nem tetszik és ha csak ilyenek a fordítások,

nem érdemlik meg ezek az édes bolondságok, hogy oly sok álmatlan

órákba kerüljenek.* Legfbb hibáit Kazinczynak abban látja Földi, hogy

a prosodiai szabályokat nem tartja meg szigorúan. Szemére hányja,

hogy az öreg Ráday Gedeon tdibdáb sánta verseivel* egészen elrontotta

ízlését. E mellett épen arról az oldalról támadja meg Kazinczyt, a melyet

ez legersebbnek hitt, s a melyben az író legfontosabb tulajdonságát

vélte feltalálhatni. Értjük a coirectiót. Kazinczy szerint a «correctio a

legkisebb és legfbb érdeme az írónak*. Földi ellenben azt írja neki,
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hogy tmég szerencsétlenebb további rágódásaiban e jobbításaiban, mint

legels próbáiban » .*)

Természetes, hogy ily íróval szemben Kazinczynak még elszán-

tabban kellett védelmeznie magát; de másfell újabb híveket kellett

magához csatolnia, mivel a régiek már kinttek a kiskorúságból. S a

mini} Kazinczy köri nézett a hazában : a soproni magyar társaság tnt
fel elször eltte, a melynek akkori vezetje, Kis János, épen azon az

úton haladt, a mely felé Kazinczy is törekedett. Mondanunk sem kell,

hogy a Kis Jánossal kötött barátsága mennyire kárpótolta Kazinczyt

mind az Arankáék, mind a Földi elszakadásáért. S ugyanakkor, midn
Kis Jánossal megismerkedik, még több ifjú író is mellé sorakozik, mint

Csokonai, Nagy Sámuel, Németh László, Lakos János, Szentgyörgyi

József, Virág Benedek és kivált gr. Deesewffy József. Ez utóbbinak sza-

vában hallhatta elször irodalmi tekintélyét s uralmát hangsúlyozva,

mikor ezt írta hozzá: «Akár tevel, akározvel, akár evei írjad te nevedet,

csak az a Kazinczy F. maradói te, kit esméri becsülnek, baráti szeret-

nek, s a kinek nevét s írását maradékaink magasztalni, jövendbeli

íróink pedig például fogják választani. •**) Mind e mellett bizonyára

legtöbbre becsülte új barátságai közül Kis Jánosét, a kihez ettl fogva a

leghívebb szeretettel ragaszkodott, s a kihez írt levelei Kazinczynak

valódi önéletrajza. «Oh— írja Kazinczy— szeretlek, kedves barát és úgy

8zéretlek, hogy veszszek el, havalakit inkább szeretek.* — Föltétlen

maga9ztalójává lesz, csakhamar t tartja els írónak, t ajánlja köve-

tésre mindenkinek, a ki tanácsot kér tle. Salis, Matthisson, Schiller

fordítására t hiszi legalkalmasabbnak. Minden darabját közli vele, st
még másoknak írt leveleit is, ha azokat kiválóan sikeriteknek találja.

Tán az egyetlen, a kihez még fogságából is megkísérli levelet írni,

hogy eldicsekedjék újabb munkáival, a melyekrl «minden szenny le

van fúva.» — Kis Jánosnak kezdi elször megmagyarázni a stilfajok

különbségeit s hogy mikép kell a különféle mveket más-más köntösbe

öltöztetni. Clavigót és Emília Galottit újra dolgozta a börtönben s lefor-

dította Moherének A kénytelen házasság és A botcsinálta doktor czím
vígjátékait is. Az e fordításban követett irányáról Kis Jánosnak szól

els ízben és pedig oly jellemzleg, hogy szavait lehetetlen nem idéz-

nünk. iNem szégyenlem — írja a Moliére említett mveire vonatkozó-

lag — erre a két darabra reá ütni bilyegemet ; s legalább azt nyerem

vele, hogy a debreczeni hentesek, szappanosok és sulyomkofák, kiket a

közöttük termett grammatika nyelvünknek polykletusi kánonjává

*) L. 1793. aug. 12-iki levelét. 427. sz.

**) L. 1794. márcz. 29-iki levelében. 440. ez.
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teszen, és a kik a soloecismusaim miatt Clavigóban és Emiliában $sevos-

nak fognak szólítani, reám ismernek, hogy én is magyar vagyok.* 1
)

Mikor a börtön ajtaja megnyílik Kazinczy eltt : el nem indulhat

addig, míg el nem mondjah barátjának, a mit az nem tud, hogy 6 még
él 8 a mit tud, hogy szereti. 3 alig hogy kipiheni magát, s köri nézi

pusztuló gazdaságát : megint Kis Jánosnak mondja el legelször, milyen

tervei vannak a jövre.

Kis János mellett Yirág Benedek bírja els sorban nagyrabecsülé-

sét, nekik leplezetlenül ír Kazinczy s irodalmi elveit velük akarja leg-

elbb elfogadtatni. Kis Jánosban inkább a Matthisson, Virágban inkább

a Horátz fordítóját és követjét tiszteli. így mindegyik közel áll irányá-

hoz, felfogásához s eszmeköréhez, rájuk hivatkozik legtöbbször s nekik

akar tetszeni egyedül. A fogságban készült fordításairól szólván, azt

mondja, hogy « azoknak mindegyike úgy készült, hogy a nagy seregnek

ne tessék. Eddig elértem czélomat : nekik nem tetszik ; az van hátra,

hogy Kisnek s Virágnak tessék.*
2
)

íme a Horatius és Göthe tanítványa, ki nem a hatás egyetemessé-

gére törekszik, hanem csak keveseknek kíván tetszeni, de azok a keve-

sek eltte többet nyomnak a mérlegben, mint az egész nemzet. S midn
egyfell nyugalmas munka után áhítozik, másfell nyílt harczban látja

magát a népies iránynyal, a debreczeni írókkal és nyelvészekkel. £ harcz-

ban súrlódnak össze lassankint irodalmunk föltámasztására irányúit

eszméi.

Mily roppant erfeszítésbe került most az irodalmi vezetés zászla-

ját újra kezébe ragadnia : elképzelhetjük, ha számba veszszük ama körül-

ményt, hogy egyrészt a bécsi kormány ágensei folyvást figyelemmel

kísérték minden lépését, másrészt pedig a fúri körök szigorúan kerül-

tek minden érintkezést vele, nehogy a király neheztelését magukra von-

ják. Midn Németh László Kazinczy régibb munkáinak árát összegyj-

teni Ígérkezik, ezeket írja : «Hadd érhessem el azt a gyönyörséget,

hogy Kazinczynak akkor szolgáltam, mikor sokan nevét is nyelvekre

venni nem merték, s oly óráiban szereztem néki mulatságot, a melyek

legunalmasabbak voltak életében.* 3
)

Kazinczy eleinte nem hitte, hogy például Széchenyi, Pestetich s

más frend családok, a kik az eltt szívesen látták körükben, most
szigorúan óvakodnak vele szóba állani. Azért, mikor Majláth György, a
jogügyek igazgatója, avval a hírrel lepi meg, hogy a kir. kincstárnak hala-

déktalanul fizessen még az anyjától kicsikart jó összeg pénzen fölül ezer-

') L. 1797. nov. 16-án írt levelében. 477. sz.

2
)
L. 1801. nov. 21-én írt levelét. 497. sz.

3
)
L. 1S02. febr. 13-án kelt levelében. 507. sz.
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laatvannyolcz forintot : egész önérzettel fordul Festetich György grófhoz,

liogy tle segélyt kérjen. Mint mondja : «a ki életét és szabadságát, mely

nem kevesebb becs, mint maga az élet, ajándékban bírja, nem sokat

.gondol a pénzzel*, de özvegynek a fia, s osztozatlan nyolcz testvér

egyike, a kik szenvedéseinek terhét úgyis eléggé megérezték s tovább is

éreztetni ezt velük, nincs ereje s tiltja lelkiismerete. Hivatkozik arra,

hogy mennyi jót tett a fogságban rabtársaival, hogy t azok és a bör-

tönrök mindig csak «der gute Herr» néven nevezték, hogy most egész

élete föl van forgatva, hogy türelmes lélekkel viselte a csapást, de a

most kért összeget sehonnan sem tudja elteremteni. « Nagyságodat

jövök megkoldúlni — írja hozzá Kazinczy. Ismerem én is nagylelk-

ségét. Könyveket mutatok be, s oly kevélyen szabom meg árokat, mint

a Sibylla Tarquinnak. Bízom Nagyságodhoz, hogy esetemet megszánja,

s vélem nem alkuszik, mint Tarquin. Én részemrl úgy nem fogom

árokat alábbszállítani, mint az a vén anyó ; nem, mintha annyit érné-

nek, hanem mivel nekem sokra van szükségem s Nagyságod sokat

adhat*.

A bemutatandó könyv pedig nem más, mint a Gessner idylljeinek

fordítása, a melyet fogságában újra dolgozgatott. Ezt akarja maga

kiadni s a kiadást Festetichnek ajánlani. Ötszáz forintot kér a maecenás-

tól, mondván : «Végyen részt Nagyságod szerencsétlenségemen s ma-

gára vévén annak egy részét, gyönyörködjék abban, hogy rajtam, a kit

a sors öszverontott és a kit még most sem szn meg csapkodni, egy ily

nagy teher elviselésében könnyíthetett.i*) Festetich azonban nem tar-

totta ildomosnak kérelmét teljesíteni, mire Kazinczy önérzettel vallotta

meg, hogy kérése miatt nem pirul s tiszteli az okokat, a melyek miatt

azt a gróf nem teljesítheti.

Nem tudjuk, mikép segített magán Kazinczy. Legvalóbbszín,

hogy ismét sajátjához kellett nyúlnia. Figyelmet érdeml körülmény

azonban, hogy fogsága után az aristokratiának csak két tagjával kezd

levelezni, tudniillik Teleki Sámuel gróffal és Wesselényi Miklós báróval.

S még e kett közül is csupán emettl van levél a gyjteményben. —
Wesselényi, jóllehet maga is szítta a kufsteini börtön bzhödt leveg-

jét, vagy talán épen ezért, igazi hazafisággal fogadta Kazinczy sorait

s tiltakozott ama hiedelem ellen, mintha reá is elragadt volna az fúj

betegség*.

Az írók azonban Kazinczy kiszabadulásában irodalmunk újjászü-

letésének ünnepét ülték s annál jobban siettek t mesterükül fogadni,

minél többet vártak tle jövend pályáján, s minél több reményt nyúj-

tott erre Kazinczy. Csokonai ós Virág Benedek egy egy allegorikus köl-

*) L. 1802. decz. 3-án írt levelét. 547. ez.
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teményt írnak örömükben. Kis János szintén azt fogadja, hogy hséges
követje lesz barátjának 8 mint eddig, úgy ezután is a közjóra áldozza

minden tehetségét. Azonban szomorúan veszik észre íróink, hogy még
mindig csak egymásnak dolgoznak. Kazinczy, alig hogy egy pár hét óta

élvezheti szabadságát, azonnal megszerzi a magyar irodalom minden
legújabb termékét, köztük a Kisfaludy Sándor Keserg szerelem czím
lyrai beszélyét s keser érzéssel jegyzi meg, hogy az példányánál több

nincs azon a vidéken. E panaszt Pestrl és Gyr tájékáról is ismétlik

Virág és Kis János. Emez a többi közt így ír: «Ha a te vidéked nem
áldozik a gratiáknak, az enyém nem is esméri azokat. A magyar Pet-

rarcát itt nemcsak nem bámulják, hanem csudálkoznak rajta, a kik azt

történetbl esmérik is, hogyan vesztegethette olyasmire az idt. Boldog

egek, hogyan lehessen a magyar nyelvnek dicsséget igérni, ha az ilyen

gyönyör szülemények is megvettetnek*! :

) A nemzet újra mély álomba

merült s a szellemi mveldés iránt kevesebb rokonszenvet mutatott,

mint valaha.

Ki tudja, ha Kazinczy fogságában elhal : mi lesz e slyedés követ-

kezménye? Támadt volna-e más, a ki a magánosan, titkon mköd
szellemeket egymáshoz csatolja ? Lett volna-e író, a ki oly szerencsésen

tudja az ébreszt munkát megkezdeni, a kinek egyénisége oly alkalmas-

nak mutatkozott volna valami irodalmi középpont megalkotására ?

S tudta volna-e más, hol kell kezdeni, mibe kell fogni, hogy a parlagon

hever elmék némi súrlódásba jjenek egymással ?

Nekünk, egy jobb korban élknek, hálával kell eltelnünk a gond-

viselés iránt, hogy Kazinczy újra nagy munkájához foghatott ; hogy nem
esett kétségbe a nemzet sülyedésén, hanem minden erejét arra fordí-

totta, hogy irodalmunkat feltámaszsza halottaiból. Miként önszenve-

déseiben mindenha Isten ujját látta, úgy a nemzet elmaradottsága, elal-

jasodása is azt a hitet keltette benne, hogy a népek istene próbára tette

hazánkat, vájjon képes lesz-e önerejébl megmenekülni a végveszélytl.

A csapások nemesik keserséget ébresztettek benne, hanem reményt és

bizalmat is, törekvést és munkedvet is. Sem a nagyok neheztelése,

sem önsorsának gyötrelmei nem tudták belle kiölni a hitet, hogy iro-

dalmunk megmozdulása maga után vonja az egész nemzet feltámadását.

Valóban, ha amasúlyos körülményeket fontolóra veszszük, a melyek

között Kazinczynak újra föl kellett lépnie, kétszeres csodálattal tekinthet-

jük kitartó fáradozását, a melylyel megint felküzdi magát az irodalmi

tekintély magaslatára. Nem szinte kegyelettel kell-e megemlékeznünk

lankadatlan buzgalmának ama nemes rugójáról, mely a dicsség, a hír és

L. 1802. febr. lS-iki levelét. 50!). sz.
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halhatatlanság utáni vágyban nyilatkozott ? Mily sokat köszönünk ez

élénk vágy munkára ösztönz erejének és hevének. A hiúság sokszor

nevetségessé teszi az embert s megrontja egész életét. A Kazinczy jelle-

mének éppen e hiúság válik végkövetkezményeiben fényoldalává, elég

szinte volt nyíltan bevallani, hogy neki a halhatatlanság legfbb bál-

ványa. «Csak az légyen enyém — írja Kis Jánosnak — örömest lemon-

dok az életnek minden örömérl, örömest eltröm az életnek minden

visszás eseteit. Ah ! képzelni, hogy a szépnek, jónak, igaznak késbb tisz-

teli, midn már régen sorvadni fogunk, vissza fognak kívánni magok-

hoz, hogy dicsségünk el fogja verni álmaikat, hogy sírni fognak olyakká

lehetni, mint mi valánk, hogy képeink meglátása leveri ket, mint a

mennyei világosság, hogy neveink zengése a virtusnak szeretetire, a leg-

szebb feiáldozatokra fogja ket buzdítani, mint minket buzdítanak

azoké, a kikben az emberi nagyságot imádjuk.**)

Ez a vágy lüktet Kazinczyban, midn nemcsak az önként hozzá

csatlakozó íróknak kíván utat jelölni, hanem midn a régebbi gárda

kiváló tagjait is akarja új munkásságra bírni. A múlt századbeli iro-

dalmi mozgalmak oly hírneves vezéreit, mint Bessenyei György és Révai

Miklós, szintén saját pályakörébe óhajtja sorakoztatni, hogy meger-
sítse helyzetét s egész tábori karát. Bessenyei, noha kevés bizalma van

önmagában, igéri, hogy szívesen segédkezet nyújt neki. tTe — úgy-

mond — elragadtatással vagy hazádnak nyelve és tudománya iránt : az

én vérem már hidegszik, de mégis sokat fogsz látni tlem czélodra.t

Révai meg éppen követjét látja Kazinczyban, a ki még szerencsétlen-

ségei mellett is szerencsésebb, mint .
íme az irodalmi föllendülés három bajnoka itt érintkezik újra s a

legfiatalabb két nagy elzjének egész lelkeslését, egész munkakedvét,

törekvéseiknek czélravezet irányát s ez iránynak teljesen elfoglalt körét

átörökli, hogy nem sokára egyedül uralkodjék a magyar mveltség —
sajnos, még nagyon szk — birodalmában.

Bizonyára ily elzmények után irodalmunknak minden szinte

barátja érdekkel várja a levelezés további folyamát. Vajha a megkezdett

kiadás minél elbb kezünk közt lehetne

!

Kiss Antal.

*) L. 1802. máj. 8-án írt levelében. 520. az.
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TÖRTÉNETI, NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTAR.*)

Ez a czíme a Szabó Ferencz által megindított hasznos és tudo-

mányos vállalatnak, melybl eddigelé már negyven vaskos kötet jelent

meg, s a legtöbb fvárosi napilap és a « Századoki czímfí folyóirat már
többször igen dícséróle? emlékezett meg róla. Nem tagadom, hogy az

illet czikkek írói legcsekélyebbet is elmulasztottak volna a nevezett

vállalatban napvilágot látott mvek minél szélesebb körben való meg-
ismertetésére és terjesztésére, de mindnyájak figyelmét kikerülte ama
körülmény, hogy a vállalat fczélja és férdeme egészen más, miként

k azt fölfogták. A vállalat érdemes megindítója ugyanis jelentékeny

anyagi áldozatokkal és még nagyobb szellemi fáradsággal egészen új és

csaknem teljesen ismeretlen világot ismertet meg a magyar történelmi

és földrajzi irodalomnak leggyengébb oldalát képez balkán félszigeti

irodalom terén, — ez a tér az, melyen Szabó Ferenczet méltán mint út-

tört üdvözöljük.

Szabó Ferencz öt évvel ezeltt kezdte meg ezen dicséretes és

hasznos munkálkodását, valóban csodálkoznunk kell tehát, hogy ily

rövid id alatt oly sok becses munkával gazdagította a magyar könyv-

piaczot, mely bizony ugyancsak szkölködött az ilyféle müvekben.

A magyar olvasó, ha tudni akart valamit a hazája múltját, jelenét

és jövjét oly közelrl érdekl országokról, így pl. : Szerbiáról,

Boszniáról, Rumóniáról, Bolgár-, Orosz- vagy Lengyelországról stb.,

kénytelen volt német, franczia vagy másnyelv könyvekhez nyúlni, ha

pedig az illet nyelvekben nem volt jártas, úgy bármennyire érdekl-

dött egyik vagy másik ország története, népe, intézményei, irodalma

iránt ; vagy az említett országokról csaknem mindennap megjelen hír-

lapi czikkekhez bármennyire is óhajtott volna bvebb felvilágosítást

szerezni, mindez pium desiderium maradt reá nézve, — mert nem vol-

tak olyan magyar könyvek, melyek e czólnak megfeleltek és vágyait

kielégíthették volna. Ezen siralmas állapot ma már nem létezik többé.

Szabó Ferencz önzetlen áldozatkészségének és fáradhatlan munkaszere-

tetének végre sikerült a nevezett czélnak teljesen megfelel, kitn
munkák magyar nyelvre átültetése által az egész nagy olvasóközönség-

nek hozzáférhetvé tenni a szomszédos országok népeinek, természeti

viszonyainak, irodalmának alapos és tüzetes megismerhetését. A kiadandó

mvek megválogatásában mindig a legnagyobb óvatossággal és tapinta-

tossággal járt el ; csakis olyan mveket fordíttatott le, melyek a kül-

földi irodalmakban is elismerést arattak és legalább egynéhány kiadást

*) Csupán olvasóink figyelmét kívánjuk e czikkeoskével a kevéssé
ismert vállalatra fölhívni. Szerk.
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megértek. Például hozhatom fel a következket : • Jirecek, A bolgárok

története* már öt nyelven látott napvilágot, ú. m. csehül, németül, bol-

gárul és oroszul. cRanke, A szerbek történetei eddigelé hét kiadást ért,

ú. m. : három németet, két oroszt, egy szerbet és egy magyart. tKlaié,

Bosznia története* megvan horvátul, németül és magyarul. Az eredeti

magyar munkák közül két kiadást értek meg: • Lázár, A törökök törté-

nete* és iRéthy, Az oláh nyelv és nemzet megalakulása*. Mindnyájan

jól tudjuk, hogy a második kiadás dicssége ugyancsak kevés magyar

tudományos mnek jut ki. E vállalat megindításával különös hálára kö-

telezte le Szabó Fer. a középiskolai tanárokat, kik történeti és földrajzi

eladásaikra ezen mvekbl igen alaposan készülhetnek el, st egyes

részleteket a tanulóknak is felolvashatnak bellük, hogy a hazánkkal

szomszédos és a magyar történelemben oly gyakran emlegetett orszá-

gokról bvebb ismereteket szerezhessenek. Hiszen senki sem kívánhatja

&z illet tanároktól, hogy annyi nyelvet sajátítsanak el, a hány ezen

hasznos munkák megértéséhez szükséges, tehát nagy jótéteménynek ne-

vezhetjük azoknak a magyar irodalomba való átültetését.

A nyelvészet és irodalomtörténet az itt ismertetett vállalat kiad-

ványaiból szintén tetemes hasznot húz. Mieltt azonban ennek bvebb
fejtegetésébe bocsátkoznám, szükségesnek tartom néhány sorban meg-

említeni amaz okokat, melyek erre bírtak. Vessünk egy pillantást

Magyarország történetére, azonnal látni fogjuk, hogy a magyar nemzet

mai hazájában való letelepülése óta, — st már azeltt is, folytonos

érintkezésben állott az összes szláv nemzetekkel. Magyarország az egész

középkoron át hatalmas és független államot képezett, a magyar hadak

számtalanszor megfordultak Cseh-, Lengyel- , Orosz- és Bolgárországban,

továbbá Szerbiában és Boszniában ; cseh és lengyel királyok gyakran

ültek a magyar trónon, viszont magyar származású fejedelmek is visel-

ték a lengyel koronát. Mikor még nem létezett faji és nemzetiségi gy-
lölet, a magyarok a szerbekkel, horvátokkal, bolgárokkal stb. együtt

küzdöttek az európai mveltséget végveszélylyel fenyeget ozmán nép-

áradat ellen. A magyar történelem legkimagaslóbb alakjai közt temérdek

szerb, horvát, lengyel stb. származású férfiút találhatunk. Mindeme és

egyéb kölcsönös vonatkozások és viszonyok figyelembe vétele okvetlenül

szükséges ama kétségbetónhatlan tény okainak megmagyarázására,

hogy miért fordul el a nevezett szláv nemzetek népköltészetében oly

sok népdal, melyeknek hseit hazánk történetének büszkeségei közé

sorozzuk, csak így érthetjük meg, hogy miért írtak a XVI. és XVII.

századbeli lengyel és horvát (raguzai) remekírók magyar királyokat

dicsít színmveket és hskölteményeket ; azonban eltekintve mind-

ettl, már magában véve is rendkívül hasznos és érdekes dolog a köztünk

<és körülöttünk él szláv nemzetek irodalomtörténetének megismerése,

Philologitl Kötlönj. XV. S. 58
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csakhogy nálunk sokkal többet foglalkoznak bármely más távoli nem-
zet irodalmával (pl. a svéddel, spanyollal stb.).

Mindaddig tehát, míg az összes szláv nemzetek irodalomtörténeté-

nek alapos és tüzetes kézikönyve meg nem jelenik, addig még az egyes

történeti vagy földrajzi mvekben elforduló czikkekkel is be kell ér-

nünk a nevezett irodalmak történetére nézve. Ez az, a miért a Szabó

Ferencz-féle vállalat kiadványait nyelvészeink és irodalomtörténészeink

figyelmébe legmelegebben ajánlhatom. A jelen folyóirat hasábjain föl-

hozott néhány példából azonnal látni fogjuk, hogy ezen mvek mily

sok becses nyelvészeti és irodalomtörténeti adatot tartalmaznak. Itt

természetesen csak egy-két jelesebb munkát hozhatok föl mutatványa]

állításom bebizonyítására.

Hyen jelesebb irodalmi termék : tJirecek, A bolgárok történetet,

melynek kitnségét a fentemlített körülmény (hogy t. i. már 5 nyelven

jelent meg) eléggé világosan tanúsítja. Nyelvészeti ós irodalomtörténeti

adataiból lássuk a következket. A IV. fejezetben a 107. lapon a régi

trákok nyelvének a félsziget mai nyelveire gyakorolt hatásáról alapos

fejtegetés köti le figyelmünket. A Balkánfélsziget összes nyelveiben

találhatunk oly nyelvészeti sajátságokat, melyek sem görög, sem rumén,

sem szláv eredetek, csak az albánban látszanak eredetieknek lenni, s

minthogy ezen nyelv a félsziget legrégibb nyelve, ebbl azon jogos kö-

vetkeztetés vonható, hogy kétségtelenül egyik, az albánnal rokon elem-

bl, azaz az s-belföldi, most már kihalt trák-illir elembl származ-

nak. Ezen elem képezi az alapot, mely a rajta nyugvó nyelvrétege-

ket mindenütt egyenlen áthatotta. Ilyen sajátszerségek mindenekeltt a

jöv idnek képzése egy akarást kifejez igének az infinitivusszal való

összekapcsolása által, — ez megvan a bolgárban, szerbben, albánban, új

görögben, ruménben, holott a lengyel, cseh és orosz nyelveknek önálló

jöv idjük van. Az infinitivus hiánya az albánban, új görögben és bol-

gárban, olykor a szerbben és ruménben is. A szó végéhez csatolt arti-

kulus (alb. bolg. rum.) és az •!>• törött hangzónak túlsúlya a bolgár,

albán és rumén nyelvekben. Ha valaki tud mái* valamely szláv nyel vet

és azután tanul bolgárul, azonnal feltnik neki ama sok sajátság, a me-

lyek a többi szláv nyelvek egyikében sem lelhetk fel.

Nem kevésbbé érdekes az V. fejezet, isely a bolgárok eredetérl,

srégi nemzetiségérl és elszlávosodáfáról szól. Hilferding a még el nem
szlávosodott bolgárok nyelvét (t. i. a bolgár fejedelmek lajstromában

elforduló néhány idegenszer nem szláv szót) a magyarral akarja

összehasonlítani, ezen kísérlete azonban nem mondható sikerültnek.

Sokkal fontosabb ezeknél a huszonhatodik fejezet, az «Ó-bolgár

irodalom története*, mely a 401 -ik laptól a 424-ig terjed és egyszers-

mind magában foglalja az egyházi szláv nyelv eredetérl szóló és még
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mindig eldöntetlen vita rövid történetét, megmagyarázza a kirillioa és

glagolica közti különbséget, eladja Konstantin és Metód szláv aposto-

lok életrajzát, az ó-szláv nyelv terjedését és a többi szláv nyelvekre gya-

korolt hatását. Ezután következik az ó-bolgár irodalom tulajdonkópeni

története, mely 893-tól 1393-ig, azaz a bolgár állami és nemzeti függet-

lenség elenyésztéig terjed. Ezen fejezettel kissé tüzetesebben kell fog-

lalkoznunk. Hogy e két szláv apostol (Kirill és Metód) által használt

nyelv melyik szláv népé volt, az az idók folyamán teljesen feledésbe

ment; midn tehát a jelen század elején ez iránt tudományos búvárlatok

kezddtek, a tudósok között hosszas vita támadt. Még manapság is

eltérk a vélemények az egyházi szláv nyelv hazája iránt. A sok véle-

mény közül legfontosabb Öafafik P. Józsefé és Miklosich Ferenczé.

Safafik 1837-ben és 1842-ben azt állította, hogy a szláv apostolok ama
bolgár nyelvet használták föl, melyet otthon a Tesszalonikében tanultak

és mely akkor t. i. a IX. században a félszigeten kívül a Dunától északra

a mai Ruméniában, Erdélyben, továbbá Magyarország keleti részein

egész a Tisza fels folyásáig, Egerig, Pestig használatban volt. 1858-ban

Safarik oda változtatta nézetét, hogy a szentírás lefordítása, minthogy

Kocelnek a Balaton-tó melléki birodalmában a belföldiek közremködé-

sével történt, az ottan használatban volt pannóniai szláv nyelvet tünteti

föl. Miklosich szerint az ó-szláv nyelv a IX. század közepén a pannóniai

szlávok által használt nyelv. A magyar nyelvészetet is fölötte érdekli

ezen kérdés, ugyanis mindnyájan jól tudjuk, hogy nyelvünkben mintegy

ezer szláv kölcsönszó található.

Az ó-bolgár irodalom termékei túlnyomólag egyházi irányúak.

Már Nagy Simon czár (kivel a magyaroknak sok bajuk volt a

IX. század végén) lefordíttatta Aranyszájú Sz. János beszédeit. A tize-

dik században ezen egyházi irodalom két részre oszlik, ú. m. az igaz-

hitek és a bogomilok irodalmára. Nem az egyházi irodalom körébe tar-

tozik ama számos arab, görög és hindu eredet regeelbeszélés, melyeketa

szlávok bolgár fordítások útján ismertek meg, ilyenek pl. Nagy Sándor

élete, a trójai monda, Barlaam és Jozafat czim papi regény stb. Igen

különösnek találom a népek és nyelvek áttekintésében (XIII. sz.) föllel-

het adatokat ; ezen ó-bolgár nyelvemlék pl. a bolgárt a bivalyhoz, a

szerbet a farkashoz hasonlítja ; ugyanitt az albánok ábrázata hód-, az

oláhoké pedig maoskaábrázathoz hasonlíttatik. A történetírás terén

Bolgárországban két « Világkrónika* keletkezett.

A bolgár állam haldoklása korában még egyszer hatalmas lendüle-

tet vett a bolgár irodalom, melynek élén Eutimij állott. A fváros

(Trnovo) bevétele után (1393) a törökök teljesen véget vetettek a bol-

gárok nemzeti függetlenségének és önállóságának. A törökök megtele-

pedtek az országban, különösen a városokban, és a görög elem annyira

58*
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túlsúlyra került az egyházban, iskolában, köz- és családi életben, hogy
a mait században mvelt bolgár osztály nem is létezett, mert a ki egy
kis mveltséget sajátított el, az megsznt bolgár lenni. A görög püspö-

kök a szláv liturgia helyett a görögöt hozták be, a tiszta bolgár váro-

sokban a görögösítést az iskolák mozdították el. Ezen hellén mozgalom
századunk elején érte el tetpontját. A bolgár kéziratokat, melyeket

háborútól, tzvésztl és rothadástól századokon át sikerült megmenteni,

a görögök mindenütt elégették vagy más módon megsemmisítették ; a
legbrutálisabb önkény volt a trnovoi régi pátriárkái könyvtár elégetése

1 825-ben. Mindezen tényeket két fontos okból említem föl : elször, mi-

vel a bolgárok nemzeti ujjáébredése nagyon sok hasonlóságot mutat föl a
magyar nemzet újjászületésével, másodszor mivel a bolgárok nemzeti moz-
galmában a legkiválóbb szerepet egy magyarországi születés (de nem
bolgár) férfiú játszotta, kinek neve a bolgároknál csaknem szent tiszte-

letben áll. Nincs egyetlen, legalább némileg mvelt bolgár ember, ki t
ne ismerné. Ez a nagy-tibavai (Bereg megye) Venelin György volt.

A bolgár nemzet újjáébredését a 30-ik és 32-ik fejezet írja le. A leg-

els új bolgár mvet Pajsy szerzetes 1762-ben írta, a legels új-bolgár

nyomtatott könyvet pedig Sofronij vracai püspök 1806-ban adta ki.

A bolgár nemzeti mozgalmakban nagy érdemeket szereztek a bukaresti

bolgár kereskedk, kik saját költségükön számos népies könyvet adtak

ki és sok helyen népies iskolákat alapítottak. Azonban ezek csak gyenge

és elszigetelt kísérletek voltak, melyek csak akkor öltötték fel a határo-

zott és ers mozgalom jellegét, midn a bolgár nemzeti ügyet a magyar-

országi orosz származású Venelin György magáévá tette és a bolgárok

ujabb történetében fontos szerepet foglalt el. Venelin irodalmi mködésé-
rl és viszontagságos életérl e folyóiratban külön czikkben fogok meg-

emlékezni ; itt csupán még ama figyelemreméltó tényt akarom fölhozni,

hogy Magyarország területén néhány oly férfiú látott napvilágot, kik a
szláv nyelvészet, a cseh és szerb irodalmak terén legelkelbb helyet

foglalnak el, st az egyik, t. i. Obradovic Dositej (szül. Csákóvan, Temes
megyében 1739-ben) az új szerb irodalom megalapítója volt. Nem cse-

kélyebb állást foglalnak el az Összes szláv nyelvészet úttöri közt és a
cseh irodalom újjászületése terén: Dobrovszky József (sz. Gyrött
1753), Kollár János (szül. Moeóczon, Túrócz megyében 1793-ban) és

SafaHk Pál József (sz. Feketepatakou, Gömör megyében 1795-ben).

Méltán sorakozik ezek mellé Veuelin György, ki a tudományos világ

eltt Bolgárországot és a bolgár nemzetet mintegy újból fölfödözte.

Végül vessünk egy pillantást a 34. fejezetben tárgyalt új bolgár

irodalomra. Bolgár könyveket leginkább csak külföldön nyomtattak,

késbb bolgár földön is keletkeztek nyomdák, de az irodalmi tevékeny-

ség a török kormány üldözései miatt még mindig a hazán kívül össz-
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pontosait; végre azonban itt is ütött a szabadulás órája és 1878 óta a

legszebb reményekre jogosított törekvés fokozott ervel indult meg, úgy
hogy a bolgárok néhány évtized alatt helyre fogják hozni mindazt, a

mit saját hibájukon kívül századokon át a leggyászosabb elnyomattatás

korában elmulasztottak.

Eanke Lipót, a XIX. század egyik legnagyobb történésze, 1828-ban

ismerkedett meg a hires Kardáié Vukkal, kinek közlései és elbeszélései

után adta ki 1829-ben a « Szerb szabadságharoz történetét*, mely nap-

jainkig már 7 kiadást ért. Ezen mben a szerb népköltészetrl rövid, de

annál alaposabb képet találunk, hiszen a délszláv népköltészet legava-

tottabb ismerje mondta azt tollba a hírneves szerznek. A szerb iro-

dalom mvelésében Crnagora fiai is részt vettek, st egy nevezetes költ

is akadt köztük, Petrovié Njegu II. Péter (1813—51) személyében,

kirl Schwarcz « Montenegrót-jában tanulságos részleteket olvashatunk.

Ugyanezen mben a szerb szójárásokról, az irodalmi nyelv keletkezésé-

rl stb. számos adatot lelhetünk.

A Balkánfélszigeten, szlávokon kívül görögök, rumének és albánok

is laknak. Szabó Ferencz vállalata ezen népek történetét, nyelvét, iro-

dalmát illetleg is fölvilágosításokkal szolgál. Réthy Lászlónak cAz oláh

nyelv és nemzet megalakulása* czím munkáját eddig leginkább csak

etnográfiai, politikai és történeti szempontból Ítélték meg, pedig nyel-

vészeti részletei ép oly becsesek, mint a többiek. Szerz a rumén nyelv

alapos ismerje lévén, igen kitnen és érdekesen adja el a rumén

nyelv keletkezésének és fejldésének történetét, melylyel mvének els

öt fejezete foglalkozik. Ezen mvet nemcsak a szakemberek, hanem a

puszta szórakozást óhajtók és élvezettel olvashatják. Az els fejezet

a rumén nyelvjárásokkal és a rumén nyelv latin elemeivel foglalkozik,

mely utóbbiak fogalmak szerint csoportosíttatnak ; ezekbl láthatjuk,

hogy a rumén nyelvben mily csekély hányadot képeznek a latin elemek.

A második fejezet a rumén nyelvnek a többi román nyelvekhez való

hasonlóságát tárgyalja és kétségbevonhatatlan érvekkel bizonyítja, hogy

az a lingua rusticából származott, ép úgy mint a többi román nyelvek

;

ugyanitt azt is világosan szemünk elé tárja, hogy a rumén nyelv nem
Dácziában alakult meg, hanem igenis az Adria partja körül, a Balkán-

félsziget déli részén. A harmadik fejezetben az albán nyelvnek a ruménre

gyakorolt befolyása, — melyrl Jirecek is megemlékszik, — jön tekin-

tetbe ; ezen hatás annyival is fontosabb, mivel a rumén nyelvnek nem-

csak szókincsére, hanem alaktanára és mondatszerkezetére is vonatkozik.

A negyedik és ötödik fejezetbl kitnik, hogy a szlávok sokkal nagyobb

hatást gyakoroltak a rumén, mint a magyar nyelvre. A rumén nyelv

összes kultur-szavai csaknem kivétel nélkül szláv eredetek ; természe-

tesen ezen szláv elemeket az ujabb rumén nyelvészek tzzel-vassal
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kiirtani igyekeznek és latin, olasz, franczia szókkal helyettesítik azokat,

úgy hogy ma már a népies nyelv egészen elüt az irodalmitól ; ezen

nyelvtisztítással vagyis eltorzítással a tizedik fejezet ismertet meg
bennünket. Mindezekbl láthatjuk, hogy Réthy jeles munkája a nyel-

vészeket is nagy mértékben érdekelheti.

A Balkánfélszigeten egykor vezérszerepet játszott a görög nemzet,

melynek egy része századunk els felében önállóságra tett szert. Az új

görög királyság történetének rövid, de alapos kézikönyve is megjelent

ezen kiadványok közt. Am szerzje Sehmeidler Károly két fejezetben

tárgyalja a hellén nép középkori hanyatlását, nyelvének átalakulását,

az új görög népköltészetet, a tudományos és szépirodalmat. Fallmerayér-

nek elszlávosodási elméletét azzal igyekszik megdönteni, hogy az új

görög nyelvben csak 129 szláv eredet szó van. A VI. fejezetben a kö-

vetkez érdekes részletet olvashatjuk: • Az új hellének nyelve közelebb

áll a régihez, mint a román nyelvek bármelyike a latinhoz, miért is

alkalmas arra, hogy magát újonnan kiegészítse, a szláv, olasz, török,

albán, arab stb. idegen elemeket mindegyre kiválasztja, és kevósbbé

kevert nyelv, mint má9 újabb nyelvek*. Csakhogy ezen « kiválasztás »,

ugyanazt jelenti, mint a ruméneknél a « purifikálás*. Ezen szócsinálás

és mesterséges kölcsönzés a hellének utódainál ugyanazt fogja eredmé-

nyezni, mint a mit a ruménekrl fentebb láttunk, hogy t. i. az irodalmi

nyelv teljesen el fog ütni a közbeszédben használt nyelvtl. 'Az új-görög

irodalom természetesen nagy lendületet vett az új görög királyság

létrejötte óta. Csakhogy még mindig a külföldi minták és eszmék után

indulnak; nemzeti jellegét legjobban megrizte a népköltészet, mely
azonban meg se közelíti a délszlávok remek népdalait.

Az itt felhozott néhány példából láthatjuk, hogy mennyi érdeke-

set és újat tartalmaznak ezen irodalmi vállalat kiadványai, melyek mél-

tán hivatvák legalaposabban megismertetni a magyar olvasó közönséggel

mindamaz országokat és népeket, melyekrl eddigelé csak külföldi mun-
kákból szerezhetett tájékozást ; egé3z elfogulatlanul ajánlhatjuk ezen
kiadványokat úgy a tanároknak, mint az ifjúságnak, úgy egyeseknek,

mint a különféle tudományos és tanintézetek könyvtárainak nemcsak
bels értékük, hanem még az ár tekintetében hires német könyveket is

tetemesen fölülmúló olcsóságuk folytán is.*) Kivánjuk, hogy Szabó

') így pl. Jireóek, A bolgárok történetének német kiadása 5 frt, a

magyaré ellenben csak 2 frt 50. — Történeti nép- és földrajzi könyvtár,

kiadja Szabó Ferencz, nómet-elemóri (Torontál m.) plébános. Az eddig

megjelent müvek: Dr. Holzwarth í\ J. Világtörténete. A legújabb kor tör-

ténete. Európa története 17S9— ISI 5-ig. Jirecek, A bolgárok története.

Sehmeidler, A görög királyság története, Iléthy, Az oláh nyelv és nemzet
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Ferencz, a magyar tudományos irodalom ezen lelkes és buzgó pártfogója,

minél sikeresebben folytathassa hasznos mködését.
BZAMOTA ISTVÁN.

HAZAI IRODALOM.

Dr. Schack Béla, Német olvasókönyv kereskedelmi középiskolák és

akadémiák használatára. I. rész az alsó (I.) osztály számára. Pozsony,

Budapest. Stampfel Károly. 1891.

Ritka iskolakönyvrl mondhatjuk ma már, hogy érezhet hiányt

pótol ; a kereskedelmi iskolák azomban még ma is nem egy szak számára

híjával vannak a számukra készült és az ezen iskolanem czéljait tekin-

tetbe vev tankönyveknek.

A német nyelvet a keresk. Í9kola I. osztályában nem kezdjük elöl-

rl, hanem folytatjuk, a mit a tanulók részint a gimnázium III. és IV.,

részint a reáliskola els négy osztályában, vagy a polgári iskolában

tanultak. S e nagyon is különböz készültségi! tanulókat kell 3 év alatt

annyira vinni, hogy németül értsenek, az iskola és a kereskedelem

körébe vágó tárgyakról beszéljenek, s tudjanak kereskedelmi leveleket

német nyelven gyorsan ós könnyen fogalmazni. Ha ezeket a czélokat

tartjuk szemünk eltt, természetes, hogy nem használhatjuk a másik

két középiskola számára készült német nyelvi könyveket, melyen eltt

czélul fleg az irodalmi készültség lebeg. Helyeseloünk kell tehát, hogy

Schack megpróbálkozott egy német olvasókönyv szerkesztésével kizáró-

lag a keresk. iskolák számára.

A szempontokat, a melyek szerint az olvasókönyv szerkesztésénél

eljárt, s melyeket az elszóban kifejt, csak helyeselnünk lehet. S igen

szerencsés gondolat volt a könyvnek olyan berendezése, hogy az olvasmá-

nyok módszeres feldolgozására szolgáló anyagot, mint külön füzetet

mellékelte az olvasókönyvhöz, a mit a tanuló otthon készülés közben

kényelmesen használhat az illet olvasmány mellett, az iskolában azon-

ban félre teszi.

Magát a mvet két szempontból kell megbírálnom, az olvasmá-

megalakulása. Klaic, Bosznia története. Andric, Montenegró története. Dr.

Lázár Gy., A törökök története. Ranke L., A szerbek története. Hilferding,

A szerbek és bolgárok története. Dr. Lázár Gy, Az orosz birodalom tör-

ténete stb. — Ezenkívül megjelennek még Schwarcz, Montenegró (utazás)

;

Ebers, Egyiptom ; Balbi, Altalános földrajz stb.
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mányok összeállítását és a mellékelt preparácziónak használhatóságát

tekintve.

Az olvasmáyokat 5 csoportra osztja a szerz : I. Adomák, elbe-

szélések, beszélgetések. II. Leírások és rajzok. III. Értekezések. IV-

Levelek. V. Beszédek. Függelékül rövid stilisztikát ad. A közölt olvas-

mányokban meg van a kell fokozat, könnyebbrl haladhatunk nehe-

zebbekre ; 8 miután több olvasmányt közöl, mint a mennyit egy év alatt

el lehet végezni, válogathat bennük a tanár egyrészt egyéni izlése sze-

rint, másrészt meg tekintetbe veheti a tanúlók készültségét, és magyar
vidékeken a könnyebbeken, németül beszél fiúkkal pedig a nehezebbe-

ken kezdheti a tanítást. Az olvasmányok megválogatása Ízléssel történt,

8 dicséretül kell felemlítenünk azt is, hogy Schack nem haladt a járt

utakon, s nem közli az olvasókönyveinkben évtizedek óta újra és újra

megjelen elcsépelt történeteket és adomákat, hanem érdekesebbeket

válogatott össze, helyesen vegyítve az általánosabb érdekeket a szak-

szer tárgyuakkal. Csak négy olyan olvasmány van, a mit nem tartok ide

valónak s a melyek nem alkalmasak iskolai tárgyalásra. Ilyen a 2-ik

(Die síében Züchten), a melyhez épen nem fzhetjük feladatul a követ-

kez kérdést : Welche Nutzanwendung ziehen wir aus diesem Lese-

stücke í mert nem tanulunk belle semmit. Ép ilyen a 9-ik (Gute Ge-

duld), a mely szintén nem iskolai tárgyalásra való. Magyar tanulók

számára készült könyvbe nem illik bele Lenau költeménye sem (Die

Heideschenke) ; hisz ha rá nem jön maga a tanuló, a tanárnak kell rámu-

tatnia, hogy mily hamis színben tünteti fel a magyar pusztát, s utolsó

sorában Bákóczyt. Végül nem illik Grillparzer és Hugó Yictor beszéde

mellé Jónás Jánosé (Aus einer Rede anlasslich der Eröffnungsfeier der

Pressburger Handelsakademie), habár ügyesen fejti ki azokat az általa-

lános frázisokat, melyekkel talán minden kereskedelmi iskolát minden
évben meg szoktak nyitni. — E négy olvasmány kihagyásával csak

nyerne am értéke.

A mellékelt «Anyag az olvasmányok módszeres feldolgozásához*

öt csoportra oszlik, melyek szükség szerint fzdnek az egyes olvasmá-

nyokhoz. Általában dicsérnünk kell a mnek ezt a részét is, mert
meglátszik, hogy elejétl végig lelkiismeretes gonddal készült ; és habár
akad itt is némi javítani való, a mit tanítás közben vehet majd maga a
szerz is legjobban észre, az összeállított anyag nagyon megkönnyíti a

tanár és tanuló munkáját egyaránt.

Minden egyes olvasmány mellett van els sorban szó és mondat-
magyarázat. Itt közli a szerz a ritkább szavak és szólások fordítását, fel-

bontja a nehezebb mondatszerkezeteket, s a németes kifejezésekkel

igyekszik megfelel magyaros kifejezéseket állítani szembe.

Habár nagyon is az egyéni ízléstl függ, hogy mit kell magyarázni,
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mégis elmondhatjuk, hogy Scnack eltalálta a helyes utat, s megmagya-

ráz mindent, a mi magyarázatra szorul. Az egész könyvben alig néhány

oly kifejezés van, a mihez még jó volna magyarázatot fzni. Ilyenek :

25. olv. 73. s. Essig undZwcker! — 35. olv. 2. s. der das Pulver nicht

erfunden habén sott, és 5. s. Man muss um des Bartes wiUen den Kopf
nicht verachten, an dem er wachst. — 63. olv. 22. s. Schlauch, és 34. s.

vor überfaUenen Karawanen. — 64. olv. 2. s. sich preisgeben, 8. s. zur

Genüge. — 66. olv. 55. s. Amphitheater. — 72. olv. FüUe des Lebens

37. s. Furche, 40. s. die tragen Föle. — 75. olv. 53. s. der Marschaü.

Megesik az egyes szavak és kifejezések fordítása közben, bár rit-

kán, hogy a szerz nem találja el a megfelel magyar szót vagy kifeje-

zést, s a magyarázat nem felel meg az eredetinek. Ilyen nem pontos

fordítást csakis a következ esetekben találtam: 3. olv. 13. sor. es bleibt

bei meinem Worte szavamnak ura vagyok, pedig a szövegnek (so bliebe

es nicht bei meinem Worte) csakis ez felel meg : akkor nem tartanám

meg szavamat. — 29. olv. 68. s. sich verletzen nem : megsértdni, ha-

nem : megsérülni.— 34. olv. 9. s. die Stunde eriibrigen nem : idt szakí-

tani, hanem : órát megtakarítani.— 44. olv. 40. s. die Ausweichung nem
kitér, elmellz hely, hanem : váltó (vasutaknál) ; épúgy nem lehet a

perron-t tornácznak fordítani. — 67. olv. 80. s. die Leine, vékony kötél,

de nem alattság, mert ez vastag kötelet jelent. — 69. olv. 13. s. kopfii-

ber, nem hanyathomlok, hanem: fejjel lefelé (t. i. vizbe ugrani). — 75.

olv. 119. s. sich enthalten, nem: elfogni magától vmit, hanem: tartóz-

kodni valamitl. — 81. olv. 131. s. der Zwischenhandel, nem átviteli,

hanem közvetít kereskedelem.

Schack fordítása általában magyaros, meglátszik rajta a törek-

vés, hogy ne ragaszkodjék a német szöveg szavaihoz, hanem keresse az

értelemnek megfelel magyaros kifejezést. A szavak megválogatásában is

helyesen jár el, s csak nagy néha közöl a helyes és közhasználatú szó

mellett egy felesleges, újonnan alkotottat is ; igy áll inas mellett tanoncz :

torkosság mellett inyenczség. Néha meg csak a rosszul képzett szót hasz-

nálja a meglev jó helyett : 49. olv. 27. s. die Strecke nyilam e h. nyi-

las; 59. olv. 29. s. anspruchsvoll igényes e h. követel; 82. olv. 11. s.

der Betrieb üzem e h. mvelés.

A tárgyi jegyzetek kell felvilágosítást nyújtanak mindenrl, a mi-

rl feltehet, hogy a tanulók eltt ismeretlen. Kissé túlságba is megy a

szerz, a mennyiben magyaráz néha olyasmit is, a mit a keresk. iskola

I. osztályába járó tanúlónak már tudnia kell. Ez fleg a földrajzi ne-

vekrevonatkozik, mert egészen felesleges Amsterdam. Basel, Frankfurt,

Philadelphia, Augsburg stb. városokról vagy a Visztula folyóról bveb-
ben szólani ; s ez annál feltnbb, mert késbb viszont az.ilyen ritka és

magyarázatra szoruló nevekhez semmi magyarázatot sem fz : Szasi-
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verszk, Kolymszk (64. oly.), Krapano (69. olv.). Szintén egészen feles-

leges az a néhány szó, a mivel Schack az egyes olvasmányok szerzit

jellemezni akarja. Mi haszna van a tanulónak az ilyen magyarázatból

:

c Ansbacher Lajos népies német író» ; «Auerbach Berthold a népélet

hivatott jellemzjét ; cKopisch Ágoston festésekkel foglalkozott*

;

•Barth Keresztély népies író » stb. stb. ? Vagy tanul-e ebbl valamit

:

• Goethe János Farkas nagy német költ* ; és: « Schiller Frigyes nagy

német költt ? Ennyit azt hiszem úgy is tudott róluk. Késbb meg így

ír Schillerrl: « Schiller János Kristóf (!) a legnépszerbb és legünne-

peltebb német költt. Az ilyen jellemzéseket legjobb egészen elhagyni.

A legjobban kidolgozott rész a •kérdútkvagy az olvasmány dispo-

sitiója*. A német nyelven fogalmazott kérdések fonalán beszédgyakorla-

tok tárgyává teheti a tanár a feldolgozott olvasmányt ; a vázlatok segít-

ségével pedig megszokhatja a tanuló, hogy saját szavával mondja el az

egyes olvasmányok tartalmát. Történhetik ez akár élszóval, akár írás-

ban ; s az ilyen írásbeli munkálat sokkal többet ér, mint a fordítás ma-
gyarból németre. A kérdések és vázlatok ilyen alkalmazása igen szeren-

csés újítás s nagyon emeli am értékét.

Magyar szövegéket is közöl a szerz fordítási gyakorlatul. A kik

kedvelik az anyanyelvbl valamely idegen nyelvre való fordítást, jó

hasznát vehetik a közölt mxgyar szövegek egy részének. Azonban épen

nem alkalmasak fordításúi az olvasmányokhoz fzött tárgyi magyará-

zatok (v. ö. 1.2. 3.4. 31. 32. az olvasmányoknál), mert az ily összefüggés

nélküli mondatok fordítása unalmas és kevés haszonnal jár. Különben

is remeié n , hogy a tanárok, a kik e könyvet használni fogják, Írásbeli

feladatokul is inkább az elbb említett kérdéseket és az olvasmányok

tartalmának elmondását fogják használni, mintsem a magyarból né-

metre való fordítást, a mi csak szolgai átültetésre, nem pedig önálló

mködésre szoktatja a tanúlót.

A német nyelvben már jártasabb tanulók Írásbeli feladata egy

kitzött téina önálló feldolgozása is lehet, s a szerz ilyenekkel is szol-

gál, bár alig hiszem, hogy az I. osztály tanulói — egyes németajkú

vidékek kivételével — képesek volnának ily feladat elkészítésére. Maguk
a témák helyesek és a kidolgozásra alkalmasak ; csak kettt nem tartok

jónak : a 2. olvasmány a) témáját, mivel az illet olvasmány (mint már
fentebb említettem) semmi tanulságosat sem tartalmaz ; és az 50. olv.

témája, mert ezen a fokon már nem méltó feladat, hogy az infinitivusban

álló igét a tanuló egyszeren határozott idben álló igével cserélje fel.

Mindezekbl látjuk, hogy ez olvasókönyv szerzje helyes tapintat-

tal válogatta össze az egyes olvasmányokat, s lelkiismeretes gonddal
készítette el az anyagot, ami szükséges az olvasmányok módszeres fel-

dolgozásához, az említett tévedéseket pedig egy ujabb kiadásban néhány
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tollvonással is ki lehet javítani, úgy hogy em a kereskedelmi iskolák-

ban a német nyelvi tanításnak kétségkívül igen hasznos segédeszköze

lesz. Balassa József.

A német poétika vázlata. — Grundzüge der deutechen Poetik.

Erganzungsbuch zur deutechen Spraohlehre. Für Mittelachulen, Bürger-

sohulen und höhere Mádchenschulen von Prof. Dr. L. Wagner. Po-

zsony-Budapest 1891. Stampfel E. 68 1.

E német nyelven írt könyv három részre oszlik. A •német poétika

vázlatát*, azaz a német verstant s a mfajok elméletét, már az els rész

adja (3—23 1.), a második rész a német irodalom történetének rövid

tárgyalását foglalja magában (23—36. L), míg a harmadik rész az egyes

költi mfajok példáit nyújtja (36—68. L). A poétika, az irodalomtörté-

net és a szemelvények elbírálása más-más szempontok alá esvén, a kö-

vetkezkben külön-külön foglalkozom a könyv ez egyes részeivel.

I. A német poétika körébe es taouságoknak az iskolai olvasmány

alapján való kiemelése és összefoglalása kétségkívül nem mellzhet fel-

adata a'német nyelvtanításnak. Ama tanúságokat, melyeket a német köl-

ti irodalom becses termékei oly nagy számban nyújtanak, bizonyára

fel kell használnunk, hogy a tanuló általános poétikai ismereteit gyára

-

pítsuk ; figyelmeztetnünk kell t arra, a mi megegyezik más irodalmak-

ból levont elméleti ismereteivel s alkalmas arra, hogy ezeket ersítse,

és figyelmeztetnünk kell t másrészt a költi technikában mutatkozó

esetleges eltérésekre, speciális német sajátságokra, a mikkel amaz elbb

szerzett ismereteit kiegészítjük. Míg azonban iskoláink régibb szerveze-

tében külön önálló helye is juthatott a német poétika tanításának, addig

újabb tanterveink a különféle nemzetek irodalmi mveibl levonható

elméleti tanúságoknak egyesítését kívánják ; ez összefoglalás és rendsze-

rezés pedig a magyar nyelvi oktatásnak jutottfeladahü. A német poétika

önálló, rendszeres tárgyalásának nincsen helye iskoláinkban, egyes poétikai

ismeretek csak alkalmilag, az olvasmány alapján vonandók le sbeszélendk

meg ; ép úgy, mint a hogy Németország legtöbb iskolájában még a német

poétikának is csak ilyen alkalmi tárgyalását találjuk. A gymuasiumi tan-

tervünkhöz kiadott utasítások kimondják, hogy «a német stilisztikai és

poétikai tanítás a magyar nyelvtanításban közlött elméleti ismeretek alap-

ján történik, illetleg ezek alkalmazásában áll* (82. 1.) ; a német nyelvi

tanítás a VI. és VII. osztályban amaz elméletnek csak *szelesebb szemléleti

alapra valófektetéséhez járul hozzá* (86. 1.) s a német irodalomból kisze-

melt mutatványok ismertetésével kiegészíteni törekszik a poétika tárgyalá-

sát (88. 1.). Még az alkalom adtán, egyes költemények tárgyalásakor szer-

zett német verstani ismereteket is a magyar rendszeres verstannál kívánja

figyelembe venni tantervünk (47. 1.). Hasonlóan intézkedik a reáliskolai
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tanterv is, bár ez •nagyobb mennyiségét és magasabb színvonalát* kívánja

meg a német nyelvi oktatás anyagának. A rhetorika és poétika terén « az

elméleti oktatás*, így szólnak a reáliskolai utasítások, •természetesen a
magyar nyelv körébe tartozik*. Ez elméletnek meg is kell elznie a meg-
felel német olvasmányok tárgyalását, a német nyelv tanára épen csak

összefoglaltatja a tanulóval a magyar elméleti oktatás eredményeit német
nyelven, kiegészíti emez ismereteket a német irodalom megfelel termé-

keinek felemlítésével s alkalmilag közli német írók és költk nézeteit

egyes mfajokról, pl. a balladáról és románozról (47. 48. 1.).— A polgári

fiu- és leányiskolák tantervei még a magyar nyelvi oktatásban sem kíván-

ják a poétika rendszeres tárgyalását, csak a fbb versformáknak és költi

mfajoknak az olvasmány alapján való, «alkalomszer bemutatását*

,

és csak az itt szerzett ismeretekre lehet azután tekintettel a német nyelv-

tanítás. Végül a felsbb leányiskolák tanterve is csak egyes olvasmá-

nyoknak német nyelven való fejtegetését kivánja meg (Y. osztály).

Ebbl tehát kitnik az, hogy azokban az intézetekben, melyeknek

az elttünk fekv tankönyv szánva van, a német poétika önálló, rendsze-

res tárgyalásának nincsen helye s hogy az e körbe es ismeretek csakis

alkalmilag, még pedig mindig a kijelölt olvasmány alapján vonhatók le,

tekintettel a magyar poétikai tanításra. Wagner könyvében ennélfogva

már alapjában elhibázott kisérlettel van dolgunk ; a szerz nem vetett

számot iskoláink fennálló szervezetével s evvel meg nem egyez segéd-

eszközt tervezett és teremtett.

A szóban lev tankönyv azonban nemcsak tárgya és anyaga,

hanem már módszere tekintetében sem illik bele ama szervezetbe. Tan-

terveink s utasításaink több helyütt kiemelik, hogy az irodalom- elméleti

tanítás kiindulópontjai nem lehetnek a legáltalánosabb elvek, hanem a

közvetetlen tények, hogy az oktatásnak remek vagy tanúságos mvekbl
kell kiindulnia s ezek alapján megismertetnie a f formákat és módokat

(Gymn. ttv. 49. 50., reálisk. ttv. 36. 1.). Elismerem, hogy a tankönyvek

módszerenem egyezhetik mindig és mindenben atanítás majdankövetend
menetével. A tankönyvírónak azonban mégis szem eltt kell tartania ezt

a menetet is, a mennyiben készen kell adnia és rendszereznie azokat az

eredményeket, a melyeket az él tanítás ki fog majd fejtem a megfelel

anyagból ; evvel a tankönyv megadja egyúttal a tanárnak is a czélokat,

a melyek felé tanításában törekednie kell. A jelen esetben tehát azt kel-

lene várnunk, hogy a szerz, ha már német poétikát akart adni, az isko-

láinkban olvasmányul szolgáló német remekmvekbl fog kiindulni,hogy

pl. összeállítja az epikus költészet ama sajátságait, melyekkel a tanulók

a német balladákban és románczokban, a Cidben, Hermann u. Dorothed-

ban stb. találkoznak, hogy összefoglalja a drámai jellemzés és szerkezet

ama törvényeit, melyek Lessing Minna v. Barníielm-jéból, Goethe Iphi-
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Rimájából, Schiller TeKjébl levonhatók stb. Ily reális alapból kiindulva

azután bizonyosan más, reálisabb meghatározására jutunk, pl. a drámai

bonyodalomnak és kifejlesnek is, mint a mint az elttem fekv könyv e

semmitmondó passusaiban találunk : «Die Verwicklung ist die Verschlin-

gung oder Schürzung der Fádén zur einem soheinbar unlösbaren Kno-

ten. Die Lösting ist die Klárung und Entwicklungt (21. 1.) ; a különféle

románozok egybevetése alapján valószintileg nem fogjuk a románcz

lényeges kellékének mondani, hogy valamely morális igazságot fejezzen

ki (tbringt eine sittliehe Wahrheit zum Ausdruckt 9. 1.), s nem fogjuk

ezt belevenni a népmese és a költi elbeszélés definitiójába sem (1. 1 8.

és 19. 1.) ; a tanulók az elttük ismeretes meposzokat megbeszélve,

nem fognak arra az eredményre jutni, hogy a meposz többnyire ide-

gen tárgyakat dolgoz fel («hat meist fremde Stoffe zu seinem Inhalte*

17.1.); Goethe Prometheusáb&n és Schiller Kloge der Ceresében nem fog-

ják megtalálni a mythwnsk nevezett költi mfaj sajátságait (19. 1.),

minthogy e költemények nem is tartoznak e mfaj alá stb. A szerz

különben nemcsak hogy nem támaszkodik az elírt iskolai olvasmány

anyagára, hanem még arra sincs tekintettel, vájjon meghatározásai meg-

felelnek-e a saját könyvében adott példáknak ; nem tördik vele pl., hogy

Klopstocknak Die friihen Gröber ez. költeményére, melyet az ódák ro-

vatában közöl (37. 1.), nem illik az ódának ama definitiója, melyet a

16. lapon ád, hanem legfeljebb az elégiáé stb.

A szerz az egész poétika tárgyalásában az ily nem régibb tanköny-

vek amaz eljárását követi, hogy egy pár sorban az egyes mfajok sovány

definitióit adja, a definitiónak utánavet egy pár költeményezímet és —
áttér a következ mfajra. Verstani és költészettani meghatározásai

különben, az elbb felsoroltakat levonva, nagyjában helyesek, a túlságos

rövidségre törekvés azonban itt is gyakran rovására van a világosságnak.

Nem hiszem pl. hogy a tanuló teljesen át fogja érteni a trópusnak e rö-

vidre szabott definitióját : §Die Umschreibung eines eigentlichen Aus-

drucks gegen einen uneigentlichen* (3. 1.), vagy hogy világosan felfogja

a metonymia és synekdoche különbségeit az ily lakonikus magyarázat

alapján, hogy az ele : «die Vertauschung zweier Begriffe auf Grund ihrer

inneren Beziehung*, a második : «die Vertauschung zweier Begriffe auf

Grund ihrer dusseren Beziehung* (4. 1.). A rövidségre való törekvés lehet

oka annak is, hogy a poétika egyben-másban hiányos. Hiába keresem

pl. a tisztán hebungos verseknek, eme speciális német verselésmódnak

fejtegetését, a mit pedig nem lehet elvárni a magyar verstantól. Ily for-

mán aztán a tanuló a Famt számos helyének, Schiller WaUensteim

Lágerjének, Goethe, Heine és Uhland nem egy költeményének rhythmu-

sáról nem nyer felvilágosítást. A versszakok tárgyalásánál a régi nibe-

lungstrófáról is kellett volna beszélni, annál inkább, minthogy az
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olvasmányok között egy egész hosszú részlet van a Nibelungénekbol

közölve (43. 48. 1.).

E hiányokkal szemben találkozunk aztán felesleges részletekkel,

st ismétléssel is. Az alliteratió és az asszonáncz mivoltáról két ízben

van szó, egyszer a figurák között (4. 5. 1.), másodszor (helyesen csak itt)

a rímnél (11. 1.) A •vollzáhlig,* •unvollzáhlig* és «überzáhlig» verseknek

a régi metrika akatelektikus, katalektikus és hyperkatalektikns verseinek

módjára való megkülönböztetése bátran elmaradhatott volna ; ennek,

mint már Heinrioh kiemelte (Deutsche Versiekre 24. l.),a német verstan-

ban nincsen jelentsége. A szerz késbb maga sem él e meghatározá-

sokkal, a terzinánál és stanzánál pl. nem említi meg, hogy ötös jambu-

saik rendesen hyperkatalektikns sorok. Feleslegesnek tartom ily rövidre

szabott poétikában az operának, melodrámának < s oratóriumnak, a me-
lyekben a költészetnek nagyon alárendelt szerepe van, tárgyalását is.

II. A poétika tárgyalására következik a nemet irodalom történeté-

nek ép oly sovány és száraz vázlata. Tanterveink értelmében középisko-

láink német irodalomtörténeti oktatásának anyagát a német irodalom-

nak csak úgynevezett klasszikus korszaka szolgáltatja s az oktatás fel-

adata fképen Lessing, Goethe és Schiller életének és munkásságának

ismertetése. Egyéb intézetek közül csak a felsbb leányiskolák tanterve

tzi ki a VI. osztály német nyelvi tanításának tárgyául általában « a né-

met irodalom rövid ismertetését », de ez is hozzá teszi: • fleg a 18.

századtól kezdve •. A mi pedig a tárgyalás módját illeti, az Utasítások az

életrajzi formát javallják (Gyran. ttv. 51. 1., reálisk. ttv. 39. L) s eb-

ben az írók fejldésére befolyt körülményeknek, az irodalmi müvek
keletkezésének tárgyalására fektetnek súlyt és óva iutenek taz üres ne-

vek és könyvczímek felhalmozásától* és tel nem olvasott mvek apodik-

tikus bírálatától* (Reálisk. ttv. 51. 1.).

Szerznk azonban könyvének irodalomtörténeti részét sem írta a

tantervek és utasítások szellemében. A német irodalom fejldését legré-

gibb idktl tárgyalja Lenauig, de minthogy sokat markol, keveset fog.

14 lapon természetesen nem lehet a hosszú élet és gazdag német iro-

dalom fejldésének élvezetes képét adni, nem lehet kell világításba

helyezni az írók s az irodalom fejldésére befolyással volt tényezket,

hanem legtöbbnyire igenis üres czímekre és hangzatos Ítéletekre kell

szorítkozni. Erre az irodalomtörténeti fejtegetés minden lapja szolgál-

tathat példákat. Ott van pl. Lessing « életének és munkásságánaki tár-

gyalása (30. 1.). Kilencz sorból megtudjuk azon városok neveit, melyek-

ben megfordult s a hivatalokat, melyeket elfoglalt ; az erre következ
•általános jellemzés* megmondja, hogy Lessing nagy gondolkodó és

Németország els mbirálója volt, «was er auf dem Felde der Kritik,

d. h. in der Kunst gründlicher Beurteilung geleistet, ist unsterblich*.

Digitized byGoogle



HAZAI IRODALOM. 911

Következik két sor a Laokoon-ról s ugyanannyi a hamburgi dramatur-

giáról : tln dem Werke Laokoón hat er zuerst die noch jetzt gültigen

Gesetze der Poesie und Maierei entwickelt ; in seiner Dramaturgié hat

er die faleche Theorie der französischen Dramatiker vernichtet», — de

hogy a költészet és festészet miféle törvényeit fejtette ki (mert összes

törvényeik talán csak nem foglaltatnak a Laokoon-bün ?) és hogy mire

vonatkozott'a franczia dramatikusok ama «hamis theoriájat, azt a tanuló

nem tudja meg, pedig ez legalább egy kis conoret ismeret volna a

phrasisok között. Azután folytatja a szerz: •Lessing war auch ein

grosser Dichter. Mit seinem musterhaften Lustspiele Minna von Barn-

helm wurde er der Sohöpfer des nationalen Dramas. Andere Lessing'sche

Dramen sind : Emília Galotti, ein Trauerspiel, und Nathan der Weise,

ein dramatieches Gedicht in fünfifüssigen Jamben. Ausserdem sehrieb

Lessing eine grosse Anzahl von Liedern, Epigrammen und Fabeln.»

Tehát czímek és fellengs Ítéletek, — evvel ki van merítve Lessing mun-

kásságának ismertetése. És époly « módszerrel » tárgyalja a szerz a

többi írókat.

A részletekben is sok a hibás adat és helyten fejtegetés. A «nemzeti

irodalom • definitióját adva azt mondja a szerz, hogy csak a költi mvek
viselik magukon a nemzet szellemi sajátosságának bélyegét. (23. 1.)

—
Álihochdewtsche Literatur czím alatt tárgyalja a gót bibliafordítást és az

eszelsz Heliand-ot; természetesen ezek egyike sem «althochdeutsch»

(24. 1.). — Ulfilas nem 388-ban halt meg (24. 1.), hanem már 381 és

383 között (Sievers legújabb kutatásai szerint 383 nyarán). — A Nibe-

lungének ismertetése nagyon hézagos ; a II. részrl annyit mond, hogy

:

t Kriemhild vermáblb sich mit dem Hunnenkönig Etzel, ladet die Bur-

gnnder zu Besuch und nimmt fürchterliche Bache* (25. 1.), a burgund

név azonban az els rész ismertetésében egyáltalán nem lévén meg-

említve, a tanuló nem fogja tudni, mi összefüggésben van e nép az egész

cselekvénynyel. — A Kudrun-epos hsnjének nevét következetesen

Gudrun-nsk írja (17. 26. 1.).— Heinrich von Veldeke nem «mittel hoch-

detttsch* író. (26. 1.). — Walther von der Vogehveide jelentségót ekkép

méltatja: «W. v. d. V. ragt namentlich durch die Harmonie des Inhalts

und der Form vor allén übrigen Minnesángern hervor,» (27. 1.), mit ért-

sen ebbl a tanuló ? — Az újfelnémet korszak tárgyalását avval vezeti

be a szerz, hogy: «durch Luthers Bibelübersetzung wurde die hoch-

deutsche Mundart zur Schriftsprache erhoben* (27. 1.); csakhogy a hoch-

deutsch nyelvterület magában foglalja az osztrák, bajor, alemann, frank,

thüringiai, felsszász és sziléziai dialectusokat, az új irodalmi nyelv pedig

csaknem alakúihatott valamennyiekbl ? — Ez egész fejezet (22.1.)

különben ékes példája annak, hogyan lehet a német irodalom harmad-

fél századát (Luthertl Gellértig) másfél lapon tárgyalni, természetesen
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mellzve minden fejldós és összefüggés feltüntetését, de st a részek

küls stiláris kapcsolatát is. Opitz és Flemingre következik (ily egyszer

áttéréssel : tln dieser Zeit lebte auch . . .)• Logau, a kirl egy sorban

emlékezik meg ; azután új tárgy : tDer bedeutendste Román des 17. Jahr-

hunderts ist der Simplicissimus .

.

.», ennek végeztével minden átmenet

nélkül: tJohann Christopb Gottsched, Professor an der Universitat zu

Leipzig .. .» és így tovább.— A klasszikus korszak nagy költi a már fent

vázolt módon tárgyaltatnak. Goethe drámái közül kettnek, Egmontnak

és Iphige7iiánik, tartalmát is kapjuk, csakhogy nincs köszönet benne. Az

elsben a zavaros eladás nem ád képet a cselekvény menetérl sem. El-

mondja pl. Egmont elfogatását és elitélését s azután folytatja : «Oranien

ráth ihm zu fliehen» , — a fogságból ?J«Da gewinnt er die Freundschaft

Ferdinands» — csak most a fogságban? hisz Ferdinánd megmondja,

hogy gyermekkorától rajong Egmontért ! — Az Iphigenia tartalomkivo-

natában olvassuk : «dann bittetsieThoas, die Fremdlinge zu schonen,* —
de nem tudjuk meg, kik ezek az idegenek és mitl akarja ket megki-

méltetni. A tulajdonképeni cselekvényrl, Iphigenia és Thoas lelki con-

nictusáról szó sincsen. — Schiller drámái közül is csak kettnek kapjuk

adomaszer tartalmát. Az orleansi szz bels küzdelme, a szerelemrl

való lemondás, majd Lionel iránt szerelemre lobbanása, itt is el van

hallgatva, talán bizonyos erkölcsi érzékenységbl, csakhogy akkor e

tekinteteknek órvényesülniök kellett volna késbb is ós nem kellett volna

közölni az olvasmányok között sem Johanna monológjának ama foga-

dalomra vonatkozó részét: «In rauhes Erz sollst du die Glieder schnüren,

mit Stahl bedecken deine zarte Brust; nicht Mánnerliebe darf dein

Herz berühren mit sünd'gen Flammen eitler Erdenlust ; nie wird der

Brautkranz deine Locke zieren, dir blüht kein lieblich Kind an deiner

Brust » stb. ^67. 1.).— A Schillerrl szóló szakasznak méltó befejezése egy

sallangos phrasis ; két nagyobb történeti mvérl ezt olvassuk : • Beidé

Werke sind mit Wárme und in blühender Sprache geschrieben» (35. 1.).

III. A könyv harmadik részét Lesestücke zu den Dichtungsarten

czím alatt költi szemelvények teszik. A szerz forrásai ellen ezúttal

nem tehetünk kifogást; ezek Herder, Goethe, Schiller, Uhland, Lenau
stb. mvei s az ezekbl való mutatványok a tanulóra nézve csak tanul-

ságosak lehetnek. Más kérdés az, vájjon megfelnek-e mind annak a czél-

nak, hogy a mfajok elméletét megvilágítsák, illetleg hogy ez elmélet

levonására alapúi szolgáljanak. Már fentebb kiemeltem, hogy nem min-
dig lesz lehetséges e tankönyv theoriáit e szemelvényekkel összhangba
hozni. Ennek kimutatására még több példát is sorolhatok fel. Goethe
Hennann u. Dorothea)Áb6l a IV. ének ama részlete van közölve, a hol
a költ Hermann édes anyja sétájának kapcsán leírja a kertet, szllt
stb., — kétségkívül gyöngye a költi leírásnak, de nem a legalkalma-

Digitized byGoogle



HAZAI IRODALOM. 913

*abb mutatvány az eposz sajátságainak illusztrálására. Hasonló ítéle-

tet kell mondanunk a drámai költészet rovatában közölt szemelvé-

nyekrl. A Telibl a hs híres magánbeszédét (Durch diese hohle Gasse

muss er kommen), az Orleansi szzbl a Johanna búcsúját tartalmazó

monológot kapjuk, — tehát lyrai és nem szorosan vett drámai részlete-

ket. — A szemelvények között találjuk Arany íbídijának elhangját

{tehát 16 sort) és Madách Ember Tragédiájánük egy kis részletét német

fordításban ; e mutatványok bírhatnak az érdekesség egy bizonyos nemé-

vel, de hogy e német köntösben mennyiben öregbíthetik a tanulónak, a

ki remélhetleg alaposan ismeri ket eredetijökben, költészettani isme-

reteit, azt nem tudom. A Toldi verseinek meglehets döczögs fordítása

a mfordításnak sem igen szolgálhat mintaszer példájául. — Magya-

rázó jegyzet mindössze négy van csatolva az összes olvasmányokhoz.

Petz Gedeon.

Oörögr régiségek és a görög mvészet története a gymnasium
V. ée VI. osztálya számára. Összeállította Schill Salamon tanár. Buda-

pest 1891. Franklin-társulat. — 8. r. VIII, 175 1. ós 1 térkép. Ára

1 frt 40 kr.

E könyv a görög állami, vallási és magánéleti régiségeket, végül

pedig a görög építés, képfaragás, festés meg zene történetét foglalja

magában. Különösen a mvészetekkel foglalkozó rész nyújt igen könny
és élvezetes olvasmányt azon tanulónak, ki a gymnasium V. és VI. osz-

tályában a görög nyelvet pótló tantárgyakat választja. Különben kívá-

natos, hogy ehhez hasonló könyveket azon tanulók is olvassanak, kik a

görög nyelv tanulása által a görögök szellemi életéhez az elbb említett

tanulóknál sokkal közelebb jutnak. E szép kiállítású könyvet bizonyára

nagyon megdrágítja a szövegébe nyomott 102 kép, a melyet nézetem

szerint nem így kellene alkalmazni. Gondoskodni kellene, hogy a görö-

gök és rómaiak vallási, állami és magán régiségeirl hibátlan és kime-

rít munka jelenjék meg középiskoláink számára képek nélkül; azonban

valamint a földrajzi tanításhoz szükségesnek tartja mindenki, hogy a

tárgyalt földrajzi anyag térképe nagy méretekben a tanár magyarázatá-

nak alapjául szolgáljon, kisméret térképe pedig minden egyes tanuló-

nak iskolai és házi munkájában folytonos segítségére legyen : úgy kívá-

natosnak tartom, hogy a legszükségesebb tárgyakat ábrázoló, helyesen

megválasztott képekbl álló régiségi gyjtemény támogassa minden

egyes tanulónak házi munkáját és ugyanazon képek nagy méretekben

szolgáljanak a tanár iskolai magyarázatának alapjául. A kevésbbé lénye-

ges tárgyakat ábrázoló képek csakis nagyméretekben, iskolai bemutatás

czéljából készülnének.

Szerznk elszavának még egy pontjára, a görög szóknak latin

Phflologlal Közlöny. XV. 8. 59
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betvel való írására kell bíráló megjegyzést tennem. Kétféle elv szerint

írja a görög szót : ha nem hangzik rosszul, magyarosan, ha így rosszul

hangzik a szó, latinos alakjában írja. Csakhogy aztán van ám e szabá-

lyok alól kivétel meg következetlenség elég
;
pl. 18. 1. möra, de enomotia

els óján nincs a hosszúság jele ; 5. aüzymnéta, 6. ekklészia, 6. és 24.

btdé, 8. hieromnemon, 10. oíkisztész, 21. elzi, 22. ós következetesen min-

dig Athén ; 23. ephéták, 45. epheták és ephéta, ez utóbbi magyar és dlt
alakú ó-vel. A 22. laptól kezdve dlt betvel jelöli a görög hangsúlyt,

de nem következetesen ; másutt meg magyar ékezettel jeleli meg a görög

hangsúlyt : 32.41. agorá, ei&zphorá. 19. Helytelen ez az átírás : Böoczia-

24. demokrata, metretész ós metretész ; 26. Ephialtesz és Periklész;

27. ugyanazon szóban is van következetlenség : demopoietosz ; 27. ste~

phanosz, de 40. sztratégosz ; 38. ismét a hangsúlyt jelenti, úgy látszik, a
magyar ékezet, de egyúttal hosszú szótagon is van: kólakréták,

xcúXaxpétai ; fölöslegül dlt bet az é. 64. phüozophux. 68. EeipTjvec

szeirének, SsiXtjvoí szüenoszok és szüénosz. 52. liturgia. Ketts át-

írásra is van példa : 101. Timaev* (=Timaio8z).

Helytelen beosztás teszi néhány helyen nehezebben áttekinthetvé

a tárgyat. A 21 . 1. 26. §. 2. bekezdésének külön ozikknek kellene lennie.

A 40., 41. és 58. 1. ugyanazon anyag, a hadvezérség, van kétszer más-
más magyar mszókkal tárgyalva. A 82. 1. 24. §ból kettt kellett volna

csinálni, vagy más czímet kellett volna a ozikknek adni.

Szerznk kitn forrásmveket használt munkája megszerkesz-

tésében, azonban mégsem helyeselhetem tárgyi tekintetben minden állí-

tását. 4. Homerus korában nem nyergelte meg a görög a lovat ; II.

10, 513. kivételes helyzetet ír le. — 12. Mi az a Krypteiaí RhetrOy

^fjtpai, /pátpat, a régi spártai törvénykönyv neve nem jelenti tulaj

-

donkép azt, hogy szerzdések, hanem mondások. — A 13. 1. egy
kis felcseréldés van: a népgylést holdtöltekor, a királyok kilenc*

évenkint való ellenrzését újholdkor tartották meg. — 24. Miért for-

dítja szerznk a metretes nevét ezzel : negyed ? — 28. Az, a mirl szer-

znk itt ír, Tfpacpify á7rpooTaoíoo ; van azonban fpacpTfy áitootaoíoo is^

Télfy, Corpus iuris Att. 1112. 1472. — 22. Geomorus helyes fordítása

nem földmvel, hanem : a kinek föld jutott osztályrészéül, a nagybir-

tokos és bérl is. Argadeis nemcsak kézmves, hanem munkás általá-

ban, mezei munkás is ; érthetbb alakja 'EpfáSstc, az ép?áCo|xai ige

tiszta, nem j -képzs tövébl (Bursian, Geographie von Grieohenland

I, 262.) — 25. Késbb tíznél több törzs is volt Attikában : Demetr\4Uy
Antigonis (Télfy C. J. A. 9.)— Ellenmondás rejlik az athenaei tisztviselk

minsítésének tárgyalásában, ha tekintetbe vesszük mindazt, a mit szer-

znk a 35., 40. és 52. lapon általában és a hadvezérrl meg a hajóskapi-

tányról különösen mond. — 43. A delus-athenaei szövetség pénztárát
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460 ós 453 közt helyezték át Delusból Athen»be, Curtiue, A görögök
története III, 205. — 53. A gymnasiarchus nemcsak a versenyfutások

fáklyavivit tartozott ellátni, hanem a gymnikus agonnal összekötött

ünnepség alkalmával szükséges küzdket kellett megszereznie, díjaznia

és ellátnia, továbbá a küzdtért feldiszitenie stb. Némely ilyen ünnep-
nél, pl. a Promethea, Panathenaea alkalmával, gyalog és kocsin lev
emberek ég fáklyával versenyt is futottak (XaíMcaSottyoc áfíúv,

Xa{i7ca87]<popía) ; e verseny költségeit visel liturgiának külön neve is

volt : Xa|X7ca5apxía (Aristot. Pol. 5, 7, 11.) — 60. A hadihajó har-

czosai nem voltak mindig tizen és épen hopliták : Salamisnál min-

den athenaei hadihajón 14 hoplita és 4 toxota harczolt, Plut. Them.

14. — 62. Nem Thety&z, hanem Tethysz, Tíjdóc; 62. 69. nem
Erinnyesz, hanem csak egy n-nel. — 64. A köznépet nem támadta

meg hitében a bölcselk különféle tanítása; a köznép nem is volt

soha hitetlen, de igenis babonás. — 66. Ámor a görög Eros f Oupido

Ilófroc. — 67. Ate nem az ámítás istennje, hanem a káprázat, lelki

zavar, mindent legyz szenvedély kifejezje, Preller, Griech. Myth. I,
8

437. — 74. Kár, hogy az áldozati szertartás leírásából kimaradt a föld-

míves els ételét és az els fszert jelent szer, az ohikaí, o^Xo^ótat,

a mola saha. — 85. Nem lehet teljes kizárólagossággal állítani, hogy a

pap ruhája teljesen fehér volt ; biborszín volt az athenaBi hierophantáó

ós az Eumenisek papjáé, Aesch. Eum. 1010., Athén 5,54. ; Strab. 14. p.

95.; sáfrányszín volt az ArtemisBrauronia papnié, Suid. s.v. Xpxtoc.—
97. Nagy kár, hogy az attikai pénzeket nem számította át a mi pén-

zünkre, hanem német tallérra és fillérre. — 101. A mi aeránk éveinek

olfmpiasokra való átszámításához is kellett volna utasítást adni ; ha

adva van Kr. e. c ós keressük 01. a, b évét, a képlet a következ

:

777—0 + 1 =a, b ; ha adva van Kr. u. c és keressük 01. a, b évét, a képlet

ez: 194+
c+* = a, b. Megjegyzend, hogy az osztás végén lev mara-

dék adja az olympiason belül az év számát; ha az osztás végén maradék

nincs, akkor a végeredményül kapott olympias-számot egygyel kell

kisebbíteni és akkor az év száma 4 lesz. — 105. 8^ov nem a. m. mellék-

étel, hanem : ftt, sült étel, Curtius, Grundz.4
459. ; fkép a hal-étel neve,

Athén. 7, 276, e. A görög nemzeti ételrl nem is szól szerznk : |xáCa,

^ 8*rj|i,ouxV) xal xotvifj tpocp^ Athén. 14. 83., árpadarából vízzel

csinált pép vagy tészta, a melyet többfélekópen készítettek (Xenoph.

Cyrop. 6, 2, 28.), borral is, cpootf) (xátCa, Athén. 4, 31. — 111. •A férfiak-

nak Demoszthenes idejében sétapálczákat kellett magukkal hordaniokt.

Ez a mondat nyilván valami félreértést vagy nem magyaros szerkezetet

foglal magában. — 1 15. A zsámoly nem a diphrushoz, hanem a magas-

lábú thronushoz tartozott. — 118. Helytelen az az állítás, hogy kapuk

59*
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keresztcsúcsívben végzdnek. Kapu ilyen alakú nem is lehet, csupán bolt-

hajtás épülhet úgy, hogy két ív egymást a boltozat középpontján derék-

szögben metszi. Az 55. ábra két párhuzamosan egymás mögött lev,

csúcsíves, álboltozatu kaput ábrázol. — 120. A templom alaprajza és

magyarázata nem felel meg mindenben egymásnak : «nagyobb templo-

moknál méghozzájárul, a cella és a posticum közt a hátsó kamra (opisz-

thodomosz) » ; a rcpóvaos v. rcpó8o|i/><; tökéletes ellentéte az óiriaOtSSo-

|io<;, a melynek latin neve posticum. V. ö. a 121. 1. IV. rajzát. In antis

görögül Iv Tcapaotáotv; ftspbrcepoc mellett a II. és ül. sz. ábra alapján

érthetbb ^spícrcoXo? nevet is kellett volna közölni. — 125. KapoátiSec

helyes magyarázata : Caryae laconiai város leányai, a kik Artemist ki-

válóan tisztelték, Preller, Griech. Myth. I,
5 243. — 131. Fenteiéi már-

vány nincs ; a hegy neve IlevteXwcöv 8poc— 134. Kerkoposz helytelen ;

nevök Képxa><J>, Cercops volt, Pithecusa szigetének agyafúrt, csaló,

rabló népsége, melyet Zeus majommá változtatott. Preller i. h. II,
8 230.

A könyv technikájához megjegyezhetni, hogy a 4. és 5. sz. ábra

nincs megmagyarázva, pedig épen görögül nem tanuló növendéknek

van ott magyarázatra leginkább szüksége; a 15., 16. és 17. sz. ábra.

lövgépek rajza, szintén kivan magyarázatot ; az utóbbi kettn látsza

nak is a fejtegetéshez való betk. A 48. sz. ábrán az a pont szintén meg
fejtetlen : xóXi£, a latin calix, a melyet sajátságos módon fogtak meg.

A 47. sz. ábra, az athensei liáz tervrajza is szorul még némi magyará
zatra. A könyv végén lev térkép, Görögország és Kisázsia, Helmár Á.

történeti atlaszából való ; nem is egyezik meg mindenben a könyv sz
vegével: Plataea, Chaeronea, Pagasai öböl, Phüipi, Dyrrchachium

Rirnes (a Parnesos v. Parnassus hegye), Piraeus, holott a könyv szve
gében így van írva : Piraeeus (41 ).

Helyes magyarság és írásmód tekintetében a következket jegyzem
meg. Szerznk elég gyakran használja a magyar nyelv szellemével telje-

sen ellenkez szenved igealakot. Hibás a 6. lapon : czivódások közepette.

11. politikai jogokkal nem bírtak. 15. meztelen lábbal jártak ; csemegéül

olajbogyók és fügék szolgáltak. 17. a birtok az államra szállt, ki azt a ki-

rály stb. 19. feltartózhatlanúl. 25. tiz-tizet.* 27. emberkoros ifjak. 28. a

karvezetést vállalni. 29. élete-halálával. 30. 35. 37. évente itt hibás, éven-

kint kellene (Simonyi Zs., A magyar nyelv, II. 273.) 32. ötszáz, évenkint

váltakozó tagokból. 33. egy-egyet. 35. a polgárjog megfosztása. 36. vód-

isten. 37. vallásos bn, 45. vallásos szertartás, 112. vallásos aggodalom;

helyesen vallási ; e szó : vallásos inkább alanyi értelm. 41 . kötelezendk

volnának. 47. megállapítandó ; latinismus e helyett : kiket kötelezni kel-

lene vagy lehetne stb. 45. más-máshol. 47. birtokkobzás, helyesen birto-

kának elkobzása. 99. még jóval késbb is nem vertek aranypénzt. 103.

101. reggelit vettek ; az ételeket ujjaikkal vitték szájukhoz. 112. mennól-
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annál ; mennél azaz mendnél, mindnél csak függetlenül használható ; ha

ott van a megfelel annál, akkor minél-t kell használni. 115. Sajátságos

elnevezés ez : billentys szék ; alighanem az öxXaíocc nev összehajtható,

hordozható, tábori székeinkhez hasonló bútort akarja ezzel mondani. —
A szórend különösen oly mondatokban zavaros, a melyekben is, csak,

mégis, többnyire fordul el, pl. 3. 4. 33. 73. 105. 106. 138. — Félreérthet

az 59. 1. e mondat : Az athéni hajóhad vagy 400 hajóból állott, melyek

eltérleg a kereskedelmi hajóktól, mind evezsek voltak. Dísztelen a

108. lapon ez : Mikor már fel volt hantolva a sír, a halottat nevén szó-

lították és « isten veled t-et kiabáltak.

Sajtóhiba is jócskán van a könyvben; az értelemzavaróját ide

írom. 11. aeloszok. 24. enpatridák. 25. Peiszisziatridák: 27. eptimia, Argi-

nussae. 31. philét. 42. decemiri. 47. probobé. 74. szárazföldben (helyesen

:

szántóföldben) ; souvetaurilia. 83. Poszeidon (hely. Poszeideon). 90.

tragoediai (hely. tragoediái). 94. a metretes v. amphoreus nem 29* 39,

hanem 39*39 liter. 123. sztytobatesz. 122. metropon. 132. Lysicrates

emlékének rajzán a baloldali els és második oszlop közé es rész sehogy

sincs árnyalva, azért úgy látszik, mintha ott nem volna fal. 140. és az

indexben is : Szphynx. 142. nem lehet tudni, mit jelent e szám : 205,

alulról a 6. sorban. 152. káméá.

A felsorolt hibákat azonban nem tartom olyan természeteknek,

hogy a könyvnek egészben véve helyes szerkezetét és jó tartalmát haszna-

vehetetlenné tennék. Azt hiszem, hogy tanulóink görög történelmi

és aesthetikai ismereteik nagy részét nemsokára e könyvnek fogják kö-

szönhetni. Dr. POZDER KÁROLY.

Tanulmányok. Irta Erdélyi János. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Buda-

pest. 1890. 8-r. 537, 1 1.

E kötet Erdélyi János tanulmányainak már második kötete, a

melylyel a Kisfaludy-társaság a kitünó mbíráló s philosoph emlékének

áldozik. Erdélyi János iránt nagy hálára lehet kötelezve a Kisfaludy-

társaság ; nemcsak mivel az újabb nemzeti irány egyik legbuzgóbb

elméleti és gyakorlati munkása volt; nemcsak, mivel a népdalok-

és mondák gyjtését kezdte meg tudományosabb alapon, mint min-

den elzi : hanem azért is, mert a kritikai vizsgálódások terén volt

az egyetlen, a ki a történeti fejldés szellemét igazi bölcseleti alapon

próbálta kifejteni s megmagyarázni, és a ki mintegy összekötötte a szá-

zad els felében kifejlett kritikai vizsgálat módszerét az újabb idk,
újabb irányok követelte birálat módszerével, a Kölcsey ós Bajza ha-

hagyományainak örököse s úgy szólván iránymutatója az ötvenes és

hatvanas években föllép magyar kritikusoknak. Tágkör eszméinek

hatása tovább egy negyedszázadnál volt jótékony irodalmunkban, min-
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den fontosabb kérdésben elmondván nézeteit s véleményeit, a melyek egy
mélyen gondolkozó és sokat tanult elme életrevaló tanácsaiul szolgáltak.

Annál kevésbbé tudjuk érteni azt a mélységes hallgatást, a mely-

lyel akár szépirodalmi lapjaink, akár a tudományos folyóiratok Erdélyi

összegyjtött tanulmányait fogadták. Ha emlékezetünk nem csal : sem
az els, sem a második kötet nem részesült kell méltánylatban. Csu-

pán e folyóirat volt az egyetlen, mely az els kötetnél is némi érdekl-

dést igyekezett kelteni Erdélyi János aeethetikai vizsgálatainak oly ered-

ményei iránt, a melyek irodalmunk legnagyobb alakjai megítélésében

ma is irányadók lehetnek, s a melyeknél elbbre máig sem igen halad-

tunk.

Mint a Pályák és Pálmák kötete több különféle, de önálló tanul-

mányt foglal magában : úgy e második kötetben is három-négy külön-

böz irányú fejtegetés van összegyjtve, jobbára a Budapesti Szemle

hasábjairól. A könyvnek több mint felét «A magyar líra a forradalom

után 1 863-ig » czímfí tanulmány foglalja el. Egyszersmind ez a legérde-

kesebb, legtanulságosabb része az egész kötetnek. Ebben látjuk Erdélyi

János fflsthetikai módszerét s kritikai elmélkedéseinek alapelveit legtisz-

tábban, legtömörebben feltntetve.

A magyar lyrai költészetnek nem volt szorgalmasabb s élesebb

vizsgálója, mint Erdélyi János. Berzsenyin kezdve, egész a hatvanas

évekig, úgy szólván, minden magyar lyrikusról nyilatkozott. Azt tartotta,

hogy a költk a nemzet eszméinek specifikus hordozói, s megtestesíti

éa így a velk való társalgás mindig szellemi élvezetet nyújt. Természe-

tesen a társalgás fogalma nála más jegyekbl alakúit, mint a legtöbb

olvasónál, azon utak és módok vizsgálatát nevezte társalgásnak, a

melyeken a • szellem jár, az elme nyugtalankodik s a kebel fogamz*.

• Mi szép dolog — írja — a mveken által e titkos gépezetbe, a lélek

szentélyébe pillantani ; s mi édes, a mit látunk, észreveszünk, kimon-

dani, másokkal is tudatni •. Folyvást éber figyelemmel kisérvén a dalköl-

tket : örült a sikernek, ha itt-ott bármi csekély mórtékben mutatkozott

is ; azonban öröme aggodalommal és szigorúsággal vegyült, mert —
mint monda — hetekig, st hónapokig is eltöprengett egy-egy íróról

alkotandó Ítéletén ; másfélül pedig sokkal szintébb híve volt meggy-
zdéseinek, semhogy azokat bármily szempontból is titkolni tudta volna.

Mint Kazinczy s utána Kölcsey: Erdélyi is lelkesült hévvel hirdette

a kritika jogait, mgondra tanító irányát, eszme-tisztító hatásait. Megér-

tette és magyarázni törekedett azt a titkos hangot, a mely közvetetle-

nül szólt hozzá a mvészet termékeibl ; feltnt eltte a « szellem fénye,

a lelkek közlekedési képessége ». A tévútra vezetett izlés, a mvészeti

határok közül kiragadt szép torzvonásainak közdivatában bántotta az

elmék vergdése, a képzeldés tisztátlansága, melyek a «meghaladha-
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tatlan ellenmondáeok szirtjei között, az alakok össze-visszáiban, a rend

és szabadság nélküli mozgás tétováiban • jutottak érvényre. Bántotta a

magyar költészet elaljasulása, a népi elemnek eszmévé és anyaggá ava-

tása, túlzása ott, a hol a mvészet örök jogait lábbal tiporták, 8 korsze-

rvé alacsonyították az általános és egyetemes szépet. Tudta, hogy a

legáltalánosabb mvészeti igazságok is különös föltételek alá esnek a

haladáshoz képest, de azért nem szabad megsznniök az egyetemes szé-

pet szolgálni. Az általános és különös, az egyetemes és egyéni közti

összhangot sürgette, látván, hogy a legtöbb dalkölt tudatlanságból

halad téveteg utakon s vét a mvészeti igazságok ellen annyira, hogy

tistenn helyett bacchánsnak látszik a múzsa, mocsárnak az Aganippe*.

Hitte és tanította, hogy az «irodalom morálját semmi sem adhatja meg,

hanemha a vizsgálódás, összevetegetés, a múltra és szellemeire hivat-

kozás stb., szóval a derekas itészet, melynek egy perczigsem volna szabad

hiányozni az irodalomból, ha oly keser is, mint az epe : vért csinál ».

Evvel a felfogással látott az ötvenes és hatvanas évek divatos

költinek vizsgálatához, hogy kimutassa, mikép a Vörösmarty, Petfi és

Arany verte ösvényrl letért a magyar költészet, a melynek mveli a

•piros-pozsgás érzéki szépség megtestesítését tzték ki feladatukul s

ellentétben a század elején uralkodó ideál, örök emberi elvével, -kizáró-

lag a vastag realizmus egyoldalúságába sülyedtek a nélkül, hogy költé-

szetünk ujjáalkotóinak a nemzetiség ersbülését hatalmasan elmoz-

dító nagy hagyományait tiszteletben tartották s megrizték volna.

•Annyira eltávoztunk, — úgy mond — az egyetemes elvtl, oly mó-

lyen mentünk be a különösségekbe, az egyéni határozottság, a személyi

magánlét tömkelegébe, a privatissimák titkaiba, a helyiség, vidékiesség

viszonyaiba, hogy az itész, midn körútra indul a szépirodalomban, min"

den lépten-nyomon tarthat tle, hogy a költtl a legkeserbb szemre-

hányásokkal illettetik minduntalan, a miért dalait bírálván, talán meg

is róván, személyes sértésre tántorúlhat, akaratja ellenére*. Elismeri,

hogy az örök emberi elvének megtestesítése épen olyan egyoldalúságba

sodorta költinket, mint a realismus elve, a mely ellen föllépett ; de

igazságot szolgáltat a Kazinczy, Kölcsey és Bajza törekvéseinek, mert

ezektl nyerte költészetünk a « tanulmányt és mvészetet, szabatossá-

got ós csínt, a nyelv és poétái formák tiszta eredetét, szóval mveltségét

az irodalom, mely korább a puszta, nyers természet után vette volt pal-

lérozottságát, jvén, a mint jöhetett magától, miképen eszések után a

föld árja: ott is felfakad, a hol nem kell » . Akkor ez szerencsés kezdet-

nek tnt fel, s habár egyoldalúság volt is a szellemi fejldés útján,

sokat adott a mgondra, a mvészeti eszmének örökös szemmeltartá-

sára, a tehetséggel tanulmányt egyesített, a képességgel törekvést, a

lelkesüléssel öntudatos alakítást. A mi azonban beválik kezdetnek, nem
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mindig jó folytatásnak. Az emberi szellem fejldésének folytonosság*

mereven tiltakoznék oly törekvés ellen, a mely az egy helyben mara-
dásra ozélozna ; de viszont épen oly mereven tiltakoznék oly mködés
ellen is, a mely az sök hagyományait elmulasztaná felhasználni, to-

vább képezni s idomítani. Vörösmarty uralkodóvá tette a nemzeti ele-

met a magyar költészetben, st hozzányúlt a népihez is, hogy ersítse,,

mintegy megifjítsa költészetünket ; Petfi és Arany épen ezen az alapon

fejtették tovább a nemzeti elemet, de sem egyik, sem másik eltt nem
volt a népi elem ozél, hanem csak eszköz. A nyomukba lépk, néhány
tiszteletreméltó név kivételével, a kiket Erdélyi János óvakodik is egy

csoportba állítani a realismus híveivel, úgy gondolkoztak, hogy ha Vö-

rösmartynak, Tompának, Aranynak, Petfinek stb. szabad volt eltérniök

az ideál elvétl : miért nem lett volna szabad nekik is, holott a költi

gyakorlat divata úgy hozta ezt magával ? És felütötte fejét az ellenkezd

véglet ; a realismus elvvé lön, a mely mit sem gondolt a •tárgyak ne-

mesb, magasb, eszmei határozmányaivaW, vastag órzékisógbe sülyedt,

idealismust hazudott, a lényeg helyett a külst tette uralkodóvá, a szel-

lemi helyett a testit, anyagit. Az eszmeit porba, az étherit sárba von-

szolták a kor divatos költi, a minek nem lehetett más következménye,

mint, ht)gy a formai tökély másodrendség szerepére alacsonyait s vele

együtt a költi gondolat is alászállt, a nyelv vidékiességbe, a hangegy-

ség « süket rímekbe, arhythmus rendetlen zökkenésekbe* ment át, szóval

«a vers prózába oldatott fel mvészeti alakzatából ».

A költi szellem e balságainak minden következményeit éles

szemmel látja Erdélyi egészen a nyelv elhanyagolásáig, mikor Lisznyai

és Szelestey nem átallották a köztudattal merben ellenkez állításokat

ersítgetni, a legnépiesb szólamoknak az elfogadottal épen ellenkez

értelmet tulajdonítani ; mint például ez utóbbi az t isten igazába* kife-

jezésnek «ímmel-ámmel»-féle értelmet adott. Nemcsak a nyelvideál ve-

szett ki az akkori költök köztudalmából, de a nyelvszokás is. E nagy
tévedés szükségképi eredménye volt az eszmei világtól való eltávolodás-

nak, mikor a népi elem általános érvénye kisebb területre, a palóczságra,

Kemenesaljára, a Mátra vidékére, Hegyhátra szorult, «mígnem azon vettük

észre magunkat, hogy a magyar népiességet, mint a nagy pénzt, apróra

váltottuk fel a vidékiességben, s lassanként nemcsak az egyetemes em-
bervilágból, hanem a magyarságból is kiestünk, úgy nyelv, mint észjá-

rás tekintetében*. A szép eszméjébl elveszett az általános emberi, a

nemzetibl napi érdek lett s a mvészet alakjai elsilányúltak annyira,

hogy a költészet nem ismert többé önmagára. Természetes, hogy nem-

csak a mvészet örök érvény szabályait sértették meg, hanem a józan

ész, a való felfogás törvényeit is. így ln, hogy a hitet hitetlenség, a
bölcseleti tudatot gúny váltotta fel s a szeszély kizárólagos elvvé tze-
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tett ki. E megromlott eszmevilágról valóban megdöbbent képet fest

Erdélyi s oly adatokat sorol fel, a melyek teljeséén igazolják felháboro-

dását. Egy adatot szükségesnek látunk idejegyezni. Zalár az Oh szép

idk, arany napok czím versében a lángelmék balsorsát akarván raj-

zolni, kik tépik a koszorút homlokukról, így folytatja

:

Fel-felzúgnak : Isten, márt nem díszíted

Borostyánkoszorúval homlokod ?

Talán attól félsz, hogy te is megrülsz?

Nem példája-e ez a fékevesztett képzeldésnek, a melybl ki van

veszve az eszmék középpontja,az ész egyensúlya? A józan meggondo-

lás helyét nem a legvadabb hóbort foglalta-e el, hogy tanúságot tegyen

egy szomorú idszak káros tévedéseirl a melyeket a közízlés romlott-

sága mintegy szentesíteni látszott ?

Nem egyedül Erdélyi volt, a ki a magyar költészet e nem elfaju-

lása, az eszmei tartalom elcsekélyesedése, a formai tökély megrontása

ellen, síkra szállt. Tudjuk, hogy a magyar kritika egyik els rangú

fegyverhordozója valóságos irtó harczot kezdett az ötvenes évek divatos

költi ellen. De senki sem volt, a ki a mvészet philosophiája, a törté-

neti szellem folytonosságában látott örök emberi törvények nevében

tisztább meggyzdéssel, alaposabb tudománynyal, mveltebb ízléssel

emelte volna fel szavát a magyar költészetnek a nagy mesterektl el-

tér iránya ellen, a mely magát a költészet életfáját támadta meg, mint

Erdélyi János. A magyar kritika alapvonalait nem pusztán a mvelt
ízlés, nem pusztán a képzett elme fogékonyságával, a bíró részrehajlat-

lanságával s készségével óhajtotta megállapítani s kijelölni, hanem &

philosoph mély tudásával, a ki az eszmék lánczolatát fürkészi, a törté-

neti szellem fejldését nyomozza, társadalmi és politikai állapotokat

vizsgál s mindenütt oktat, nem elriaszt, int és tanít, magyaráz és fejte-

get, hogy javítson a közfelfogáson. tA szellem — úgy mond — nemcsak

a morálban jelenik meg, mint lelkiismeret, hanem itéltehetség alakjá-

ban odaveti magát a mvészet remekei közé is, mikor igazságai nevében

mérkzni mer az alkotó elmével s bírálni teremtését. • E merészség a

bölcseleti tudás fegyvereivel harozol s az aBsthetika általános érvény
szabályaira támaszkodik. Erdélyi igazában inkább philosoph mint kriti-

kus, inkább történetvizsgáló, mint elemz, a mi nem azt teszi, mintha

a legfinomabb árnyalatok szétbontásához is ne értene. Senki sem

tudta jobban: mily nagy különbség van az oly Ítéletmondásban,

mely a tudomány és mvészet igazságaiból ered s az olyanban, melyet

az alanyi meggyzdés sugalmaz. •Nem az tisztel igazán, a ki bálvá-

nyoz, nem az ejt igazságos ítéletet, a ki lelkesedik. » Ezt tartotta zsi-

nórmértéknek, de a megindulásnak ezt a nemét, melyet az igazság föl-

földerítése észrevétetlenül okoz a lélekben, sem nem tudta, sem nem
akarta elnyomni.
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Álláspontja s bölcseleti felfogása magyarázzák meg azt a nagy
különbséget, a mely mestere, Kölcsey és közötte mutatkozik, a bölcse-

leti vizsgálódás anyagára nézve. Kölcsey a legels rangú írókat tartotta

szükségesnek vizsgálni els sorban; mert szerinte • kritika valamelym
felett nem egyébb, mint vizsgáló pillantást vetni az író lelkébe, kitalálni

characterét, követni t azon kifejlésben, melyek characterébl, körül-

ményeibl és stúdiumaiból természetesen eredtek •, stb. — ilyen kriti-

kát pedig -parányi költre alkalmaztatni hálátlan fáradási. Erdélyi

János osztozott e meggyzdésben, de tudta, hogy midn fellendül az

irodalom, az írók némi külön társadalmi osztályt foglalnak el s épen

tévedéseik révén jutnak népszerségre : a közízlés javítására, a parlagi

elmék kiképzésére irányúit törekvés másnem kritikát kivan. Olyat, a

mely visszavezesse a szertelen képzeldést költészetnek hirdetk és hivk
seregét az igazi forráshoz, az eszmék cultusához, az örök emberi elvé-

hez. Nagy szellemek mveinek vizsgálatában sikerrel követhet az a

módszer, a melyet Kölcsey kifejtett : csekély becs íróknál a kritika más
igényekkel, más fegyverekkel szokott föllépni. Nem szabad azonban fe-

lednünk, hogy Erdélyi János bölcseleti alapra fektette a kritikát, mi
neki rendkívüli érdeme s pedig annál nagyobb, mert nemcsak nagy

költket, de kisebbeket is vizsgált, st jobbára csak ilyeneket, mert a

mvészet általános eszméiért lelkesül egyénisége egész valójában tilta-

kozott amaz elvtelenség ellen, a mely verses költészetünkben hatalomra

jutott. Ide járult, hogy azok a költk, a kiknek nevéhez az irodalomtör-

ténetnek alig van köze, akkoriban népszerek voltak a nagy közönség-

nél, a melynek ízlését megvesztegették. Tehát akkor azok tekintélyes

írókúl tntek fel a sokaság eltt. így Erdély János kritikai vizsgálódá-

sának szükségképen más irányt kellett vennie, mint a milyet Kölcsey

kijelölt, mivel irodalmi állapotaink nagyon különbözkké lettek a század

els két tizedebeliektl. Erdélyi János helyesen vette szemügyre a körül-

ményeket, mikor egy egész sereget megtámadott bölcseleti tudományá-

nak a költészetre alkalmazott rendszerével, ers meggyzdésbl alko-

tott elveivel, szigorú, de igazságos kritikájával.

Kevés költ neve maradt fenn a megtámadottaké közül. Lisznyai

Kálmán, a kinek lett volna tehetsége, ha pallérozta volna, Szeleetey, a ki

az ideális irányból épen a túlzó realismusba csapott, Székely József, a ki

a szeszélyt avatta a költészet egyedüli elvévé, aztán Csermelyi Sán-

gor, Spetykó Gáspár, Zalár, Kuthen, Vecsey Sándor, Szabados János,

Bulcsú Károly, Vida József, Thaly Kálmán, Orraódy Bertalan stb. nagy-

részt ma már ismeretlenek, mint dalköltök, de akkoriban minden szép-

irodalmi lap örömest közölte mveiket.

Nincs miért foglalkoznunk a felsorolt írókkal egyenkint. Erdélyi

János rendre veszi valamennyit, hogy föntebb érintett felfogását iga-
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zolja. Vizsgálódásainak eredményeivel úgy vagyunk, mint a Lessing

drámai bírálataival. A mvek, melyekrl bírálatot mondott Lessing,

nagyrészt kivesztek a köztudatomból, de az elvek, melyeket itt-ott fejte-

getett, maradandó hatásúak. Erdélyi módszere, gazdag eszméi, éles Ítéle-

tei maradandó beosek szintén ; s ha a felsorolt írók neveit a jöv nem-

zedék ismerni fogja, azt jórészt nem saját mveiknek, hanem Erdélyi

fejtegetéseinek köszönhetik, folytonosan szemmel tartotta a lyrikuso-

kat, mindenikrl szólni akart, hivatkozván a savoyai népnek ama szép

szokására, hogy azokat az ifjakat, a kik imint raj költöznek ki Fran-

czia- s más országokba megélni, harangszó mellett bocsátja útjokra,

hogy akár élnek, akár halnak, egy se maradjon közlök a hazai vallá-

sosság megtisztelése nélkül*. Azt kívánta is, hogy egy költ se marad-

jon szó nélkül, tmidn mveivel útnak ered, akár él, akár hal külön-

ben a hazai közvélemény eltt*.

Magától érthet, hogy a vizsgálat alá vett költk közül van né-

hány, a ki többé-kevésbbé maradandó becs mveket hagyott hátra, a

melyekben Erdélyi a helyes irányba való visszatérést látja. Tóth Endre,

Tóth Kálmán, s kivált Vajda János költészetét apróra elemzi, kimutat-

ván, mely tárgyak azok, a melyekkel a nevezett költk mvészileg

tudtak elbánni. Mondanunk sem kell, hogy Erdélyi vizsgálódásainak

idevonatkozó részei máig is actualis értékek, s az irodalomtörténet

írója, ha valamikor a jelen század második felének költészetérl akar

ítéletet mondani, ép oly kevéssé mellzheti e fejtegetéseket, mint nem
mellzheti az írókat, a kik kétségkívül a jobbak közé tartoztak a meg-

romlott érzék közdivatában.

A lyrai költészet vizsgálatán kívül egy másik nagyobb tanulmány

a franczia irodalomról szól, a melyet Erdélyi Geruzeznek, a franczia

akadémiától megkoszorúzott munkája után készített. Az irodalmi té-

nyek, a melyeket Geruzez után Erdélyi megállapít, ma is érvényben van-

nak ugyan, de sokkal bvebben kifejtette azokat Nisard, a franczia iro-

dalom híres történetírója.

A mit a színi hatásról ír Erdélyi, Vachott Sándorral vitatkozva,

kissé meghaladott álláspontot mutat, a mennyiben a színi eladás befo-

lyását a néz közönség képzelmére tagadni látszik, a mi kétség kívül

tévedés. Igaz, hogy a valódi mvészeti termék olvasva vagy eladva

egyaránt megteszi a hatást, s Erdélyinek fszempontjai ellen alig lehet

ellenvetést tenni : de annyi bizonyos, hogy a költészeti és színi eladás

egymással párosulva a jó drámának csak elnyére szolgálhat. Erdélyi a

mvészeti igazságok nevében tiltakozott a színi hatás külön eszközének

oly értelemben vett használata ellen, a mely a költ érdektelen mvé-
nek megjavítását s népszersítését a színésztl várja, st követeli.

E tárgyban több irodalmi levelet írt Erdélyi a Szilágyi Virgil Értesít-
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jóbe, kimagyarázni iparkodván a színi hatás eredetét, a mely Franczia*

országban kelt vándorútjára Hugó Yictor és Dumas drámáival. Erdélyi

e kérdésnek nálunk egész történetét eladja, röviden ugyan, de híven a

éles felfogással.

A könyv utolsó fejezetében szépészeti alapvonalak töredékét ta-

lálja az olvasó, a melyet Erdélyi a sárospataki akadémián tartott aes-

thetikai eladásaihoz készített. Kár, hogy mindez csak töredéknek maradt.

Azonban így is látjuk, hogy Erdélyi az aesthetikai alapfogalmait nagy-

részt a német ©sthetikusok után állapította meg, épen úgy, mint újab-

ban Greguss Ágost. A ki ez utóbbinak eladásait hallgatta : sokban ráis-

mer a közös forrásra, a melybl Erdélyi is, Greguss is merítettek. Egyik-

másik része e töredéknek, fleg a jelvi, remek és regényes alakról szóló,

egészen Hegel után van felfogva, a melyet Erdélyi részletesen is kidol-

gozott a Budapesti Szemle egyik évfolyamában. Talán nem ártott volna

e kidolgozott részletet itt közzétenni, vagy e töredéket is a következ

kötetre hagyni. Egyébiránt nem helytelenül van itt sem a kötet végén,

mint Erdélyi aesthetikai felfogásának s rendszerének dióhéjba összefog-

lalt kivonata. Dr. Váczy János.

Platón Theaitetosa. (Görögül és magyarul). Fordította, bevezetéssel és

jegyzetekkel ellátta Simon József Sándor, Budapest 1890, Franklin-tár-

sulat. Ara 1 £rt 20 kr. (Görög és latin remekírók. Kiadja a M. Tud.

Akadémia classica-philologiai bizottsága).

Platónnak ez a párbeszéde oly problémával foglalkozik, mely ösi

idktl mindekkoráig szüntelenül próbára tette a gondolkozó emberek

elméjét. A legmagasabb metaphysikai tárgy, de egyúttal a legközönsége-

sebb, lehet mondani, örök emberi kérdés. Mi a tudás ? Valóság-e avagy

látszat, sarkaiból ki nem mozgatható absolutum, avagy idtl, tértl s a
megfigyel érzóklésétl függ relativum — ez a mélységes rejtvény

volt mindenkor egyik végs caólja az elmélkedésnek, egyrészt jól felépí-

tett philosophiai rendszerekben találva külsleg megnyugtató megfejté-

sét, másrészt medd tagadást fakasztva a lelkekben. Bármily nehéznek

lássék a kérdés, mégis mindenütt ott találjuk mind a költészet világában,

mind a valóságban, mind a tiszta ész birodalmában, és fleg a német
philosophusok rendszereinek csúcspontján (Erkenntnisslehre), mely felé

irányulnak az összes részletes megfigyelések.

Szinte csodálnunk kellene, ha nem így volna a dolog az els igazi

rendszeres alkotónál, Platónnál. Maga az ideák tana is erre utal, s való-

ban egy egész sora a dialektikába vágó párbeszédeknek iparkodik a szó-

ban lev kérdést szövevényes járulékaiból kibontakoztatni. A Theaite-

tosban — miként a magyarázók mondani szokták — ez csak félig-med-

dig sikerült, mert hiszen a beszélgetk eredményül nem azt találják meg,

Digitized byGoogle



HAZAI IRODALOM. 925

mi a tudás, hanem inkább azt, mi nem az. E negatív és kétségtelenül

nyugtalanító vég azonban nem gátolja azt, hogy az egészm folyamán

a kérdés mivoltára vonatkozó igen jelentségteljes megjegyzésekre ne

akadjunk, melyeket csupán összefoglalnia kell az olvasónak.

A Theaitetos tulajdonképen csak bizonyítása az ideák tanának. Be
kell látnunk elször azt, hogy a megismerés, a tudás lehetséges valami.

Ha errl meggyzdtünk, önként kínálkozik a többi következtetés, mely

szerint a külvilág látható és érzékelhet tárgyain és jelenségem kívül van-

nak oly objectumok, melyeket csak az igazi tudás ismerhet meg. Más szó-

val : az abflolute megismerhet ideák világával szemben áll a látszat világa,

melyet érzékeinkkel ismerünk meg. Az érzéklés és tudás közt áll a képzet.

Simon úr szolgálatot tett irodalmunknak, hogy Platón e neveze-

tes párbeszédét lefordította, s tegyük hozzá mindjárt, a kezdet nehézsé-

geihez képest jól lefordította.

Platón Theaitetosa, mint fent említem, nemcsak tárgyánál fogva

elsrend fontosságú, hanem finomul gondolt szerkezeténél 8 élve-

zetes eladásánál fogva is kiváló figyelmet érdemel. A módszer analy-

tikus, vagyis : a fallaciák, az ismeretlen értékek folytonos kiküszöbölése,

míg végre burkolatából kifejlik a mag, ez esetben persze a negatív meg-

határozás. E módszer a párbeszéd nyelvében s hangulatában, vagy hogy

mszóval éljek, az eladás színezésében is megnyilatkozik : a gondolatok

menetét és fokozatos tisztulását a szóváltás élénksége gyorsítja. Érde-

mül rovom fel a fordítónak, hogy az élénkséget iparkodik visszatükröz-

tetni, s ama jól ismert dialogikus fordulatokat (fé §7), rc<ü; Y<xp oo, voct,

ttfiTjv, (jl(üv, xávo piév oov, ópthc, oo Tfáp, ^tófe, xai fiáXa, TravtáTrasiv

oov stb). majd mindenütt sikerült magyar kifejezésekkel fordítja.

Atalában nem szolgai a fordítás ; de túlságosan szabadnak sem

mondható. Nehézkességtl kevés kivétellel ment, s a gondolati bség
ellen ritkán vét. Nem mindig szerencsés azonban fordítónk, mikor a

Platón jellemzetes periódusait szétszabdalja. Az érthetség teszi ezt a

világosság javára ; csakhogy mellette nem egyszer elvesz a platóni mon-
datfzés kényelmes lazasága és szétfolyó terjengssége (Pl. 142, D : 143

A ; 146 B; 148 C). A magyarság tekintetében a helyes középszert követi

Simon. Értem azt a bizonyos tapintatot, mely a philo9ophiai stilus for-

dítását nem tekinti a csárdai phrasisok hálás mezejének, hanem a tudo-

mányos nyelv színvonalán meg tud maradni, anélkül, hogy a helyes

nyelvhasználaton csorbát ejtene. Az olyan pórias mondások, mint a 162.

p. végén iákkor egy fabatkát érnek sem tartanák ott (gör. 5£io? 008'

svöc {Jlóvoí) áv sírj) vagy mindjárt alatta : tezt a sok se füle sefarka dol-

got • (gör. xaí áro7ra raöta), az ily kifejezések*), mondom, melyek inkább

*) Más példák: 146 A: •Talán csak nem követek el paraszt temjét* ; 146 C
és 178 A: tha valami bakot Uhuk* ; 161 A: • kritizálják* ; 174 A: *vicczes thrák
szolgálót; konyítanak (többször fordul el. Nem szép). Merész fordítás a 179 B.
pontban iaz állításának Achilles-sarka (ooxst [xot uaXtaia áXír/caSai ó Xóyo?).
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keresetteknek, mint szükségeseknek látszanak, csak nagyon elvétve for-

dulnak el; s inkább kivétel számba mennek. Viszont van azután sok

ilyenfajta igen helyes magyarítás: pl. 144 B. cmindannyiok csupa fele-

dékenység! (X^{b)<; 7é(M>vrsO ; 148 E : • Viszont azt sem tudom megál-

lani* (oö (tév 8tj ao oí8' áicaXXafy)vai toö); 150 E: •megérté azt, hxygy

(tsXeotwvTec x. t. X.) ; \5\ D. •megembereled magad* (ávSpíCfl); 153 D:
•az egész világ &feye tetejére állana* (gör. xai 7évotr' Sv tó Xefó(isvov

Sveo xáta> xávta) ; 163 0. : iDe lásd, van itt még egy más bökken is.i

(rcpoatóv). — «Nézz csak utána, hogy lábolunk keresztül rajta* (Swoaó-

(te^a); 165 B: •felette szörnységes* (ró Setvótatov); 166 A: «egy gye-

rekember; 168 C: fiatalos hévvel* (veavtxwc) stb.

Nem könny feladat volt a platóni mnyelvvel (ha ugyan annak

nevezhetjük) valahogyan megbirkózni. Hogy elvszeren járt el Simon
úr, azt látjuk a könyv végén olvasható összeállításból, a philosophiai

mszavak görög-magyar gyjteményébl, mely egyszersmind tanúságot

tesz arról, hogy a fordítónak van philosophiai iskolázottsága. Ide ikta-

tok néhányat, melyek nézetem szerint sikerültek : ^ aVadrjats == az ór-

zéklés, ellentétben az eictorrj(i.Y]-vel (= ismeret, tudás)
; ^ icpdt£i<; =

a tevékenység; ^ Yévsotc = a létesülés ; tó Sóva(itv i^ov rcoteiv =
= a cselekv er ; tó Sóva(iiv ícáo^etv lypv =a szenved er ; a&tó xa{K

aoró a maga valóságában (lehetne így is : a maga mivoltában) ; jj AXtj-

#etoc = az igazi mibenlét stb. Csupán egy mszavával nem értek egyet.

Á XXXI. s következ fejezetekben mindenütt helyes vélemény-neb for-

dítja az áXíjíttjc 8ó£oc-t, holott az összefüggésbl kétségtelen, hogy itt

csak & képzetrl lehet szó, a minthogy a német fordítók • Vorstellung'-gal

fordítják, de maga Simon úr is a XXII. fejezetban a <|>suSi^ Só£a-t ha-

mis képzetnek mondja.

Ha végül megemlítem, hogy a könyv bevezetésében a párbeszéd-

nek gondolatmenetét olvassuk összefügg eladásban, mindent elmon-

dottam, a mi e fordításról elmondható. Kár, hogy Platón ismerettaná-

nak a mai philosophia álláspontjáról való méltatását nélkülöznünk kell

e könyvben, mely egyébként lelkiismeretes eljárásról tanúskodik.

Egészben véve e fordítást a görög irodalom iránt érdekld m-
velt közönségnek jó lélekkel ajánlhatom. Bemélhet, hogy Simon úr a

megkezdett irányban tovább haladva, a nagy görög gondolkozó egyéb,

nevezetesebb mveinek is még sorrát keríti. Dr FdjIczy Ern.
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LAMPEL KÓBERT (Wodianer F. és Fial)

cs. és kir. udv. könyvkereskedés kiadásában

Budapesten, Andrássy-út 21. szám alatt

most jelent meg:

LATIN ISKOLAI CLASSICUSOKHOZ VAU) PILMATIO.
Szerkeszti DÁVID ISTVÁN.

I. fifeet: M. Tullil Ciceronis orationes selectoe XIII. Magyarázta

Dávid István. I. füzet De Imp. Cn. Pomp. 1—16. ára 25 kr.

II. füzet: C. Sallustii Crispi bellum Jugurthinum. Magyarázta

Dr. Kapossy Lucián. Els fíizet. Bell. Jug. I—XIII. ára 25 kr.

III. fii&et: Cornelii Taciti Annales. Magyarázta Dr. Fodor Gyula.

Els füzet. Annales 1—18. ára 25 kr.

E füzetek czélja els sorban a kiadásunkban már megjelent vagy épen meg-

jelen latin classicusokhoz, tehát a Bibliotheca scriptorum Komanorum
czím vállalat szövegkiadásaihoz magyarázatot nyújtani, még pedig szó- és

nyelvtanit, melynek segítségével tanulóink az illet classicus Íróból annyira

elkészülhetnek, hogy a nyelvtani jelenségekkel, a szavak jelentésével, a szólás-

módok értelmével tisztában lesznek és így a kívánatos fordítást elég könnyen

elkészíthetik. Minden más magyarázat csak gyéren fordul el, vagy épen

elmaradt, mert ez a tanár dolga és feladata. így tehát minden tanár e füzete-

ket legjobb lelkiismerettel fölajánlhatja tanítványának mint oly eszközt, mely-

lyel egyrészt sok idt megkímélhet, másrészt az illet latin irók müvében oly

készültséget szerezhet, a mint a tanár tanítványaitól ugyan megkívánhatott,

de a mint ritkán tapasztalhatott.

A latin iskolai classicusokhoz való praeparatio a következ írókra fog

kiterjedni

:

1. M. Tullii Ciceronis orationes selectae XIII. (Edidit Dávid.)

2. C. Sallustii Crispi bellum Jugurthinum. (Edidit Pecz.)

3. Taciti Annales. (Edidit Thewrewk.)

4. Livii ab rbe condita libri XXI—XXX. (Edidit Dávid.)

5. Vergilii Aeneis. (Edidit Némethy.)

6. Horatii Carmina. (Edidit Pozder.)

7. Ciceronis libri de officiis. (Edidit Csengeri.)

8. Ciceronis libri de finibus. (Edidit Némethy.)

9. Ciceronis epistulse selectae. (Edidit Csengeri.)

10. Plauti comoediee selectee. (Edidit Thewrewk.)

11. Terentii comoedise selectse. (Edidit Pozder.)

12. Anthologia lyrica. (Edidit Dávid & Pozder.)

Ajánljuk ezennel hézagpótló vállalatunkat, mely máskülönben bármely

kiadású latin remekírónál alkalmazható, a classica philologia tisztelt tanárainak

becses figyelmébe és szíves pártolásába.
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A tankönyraeghatározások alkalmából gziveg figyelembe ajánb

L.AMPEL RÓBERT (Wodianer F. és
C8. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása

Budapesten, Andrássy-ut 21-ik szám alatt.

Bibliotheea seriptorom graecoram et romanorum in usum seholamm

edita eorante Aemilio Thewrewk de Ponor.

Oioeronis, Orationes selectae XIII. edidit St. Dávid 80 kr.

— De finibus Bonorum et Malorum edidit G. Némethy ___ ... 60 kr.

Cioero de offioiis, Libri trés ed. J. Csengeri _ __ 48 kr.

Horatii Flaoei Carmina ed. C. Pozder 80 kr.

Livii Ab rbe Condita Libri ed. St. Dávid Vol. L Libr. XXI—XXV. 80 kr.

Sallnsti BeJlum Catilinte, et Bellum Jugurthinum edidit G. Pecz ... 40 kr.

Sophoolis Antigona ed. G. Kassay ... _ ._ 30 kr.

Vergilii Maronis Aeneis. Ed. G. Némethy 80 kr.

Ugyané gyjteményben továléd sajtó alatt vannak és legközelebb jelennek meg:

Livin* iiib. XXVI—XXX. ed. St. Dávid

Görög és latin remekírók szövegkiadásai magyar jegyzetekkel.

Anthologia latina. Magyarázta Dávid J. és Pozder K. ... 1 frt.

Caesar de bello Gallioo. Magy. Gyurits A. I. füzet 70 kr., II. 60 kr., ül. 60 kr.

Cicero orationes seleotn. Magy. Gyurits A ... 50 kr.

Cioero orationes ed Kadlecsik Bikáid _ 40 kr.

Cioero 2 beszédje. Magy. Köpesdy Sándor 84 kr.

Cicero vái. levelei. Magy. KöpescLy Sándor _ 84 kr.

Cicero Cato Malr. Magy. Dr. Heinrich Gusztáv ... 60 kr.

Cioero Lsslius. Magy. Dr. Heinrich Gusztáv 60 kr.

Homer Odysseaja. Magy. Veress Ignácz I. füzet, 1—3. ének ... __. 80 kr.

Homer Odysseaja. Magy. Veress Ignácz. II. füzet, 4—6-ik ének ... 70 kr.

Homer Iliasa. Magyar jegyzetekkel ellátta Veress Ign. I. füz., 1—3. ének 90 kr.

Homer Iliasa. Magyar jegyzetekkel ellátta Veress Ign. II. füz., 4—6. ének 90 kr.

Horas ódái. Nauck müvei nyomán értelmezi Gyurits Antal. L füzet 60 kr.

Horáa ódái. Magy. Gyurits Antal. II. füzet. (Vége) ... _ 60 kr.

T. Livii ab rbe oondita partos seleotaa. Magy. Iványi L 2-ik kiadás 70 kr.

T. Livii ab rbe oondita Ubri XXI. Magyarázta Iványi István „. 60 kr.

Ovidii Carmina seleota. Szótárral ellátta Veress I. 3-ik kiadás 1 frt 30 kr.

Plató Soorates védelme és Critéja. Magy. Horváth Zsigm. 2-ik kiadás 60 kr.

PlantnsTrlnummnsa. Bevezetés és magyarázatokkal ellátta Gerevics G. 70 kr.

Plautus Captivije. Maj?y. Gerevics Gusztáv ... __ _ ... 84 kr.

Fabii Quintiliani institutionis oratoriss. Magy. Holnb Mátyás 60 kr.

Sallnsti Crispi Catilina. Magyarázta Holub Mátyás... ... ... ... 60 kr.

Sallnsti Crispi Iugurtha. Magyarázta Holub Mátyás, Eempf J. 70 kr.

Tacitus Annales. Magyarázta Budaváry József. I. füzet ._ _. 60 kr.

Tacitus Agrioola. Magyarázta Ring Mihály ._. — _ ... ... ... 40 kr.

Taoitns Germániája. Magyarázta Ring Mihály... 40 kr.

Tacitus müveibl való szemelvények. Magy. Dávid J. és Pozder K. 1 frt.

Vergilius Aeneise. Magy. Veress Ign. I. füzet, 1—3. ének, 2-ik kiadás 80 kr.

Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress Ign. II. füzet, 4—6. ének ... 80 kr.

Chrostomatia Xenophon Cyropsedlaja, Anabasisa és Sokrates nevezetes-
siVeiböl. Magy. Schenkl K. Ford. Elischer József ... 1 frt 50 kr.

Caesar de bello Gallioo. Ed. J. Prammer. Szövegkiadás 72 kr.

Cioero orationes selectae. Ed. H. Nohl. Vol. I. Oratio pro Sex. Roscio
Auierino. Szövegkiadás . . ... ___ ... _ ... ... ... ... 20 kr.

Cioero orationes selectae. Ed. H. Nohl. Vol. III. : De Imperio Cn. Pompei
Oratio. In L. Catiliuam orationes IV. Szövegkiadás ... ... _ _ 35 kr.

Homeri IUadis Carmina. Ed. A. ltzach. Pars prior Lib. I—XII. Szövegk. 80 kr.
Horatii Flaooi Carmina. Ed. M. Petschenig. Szövegkiadás ..... 84 kr.

T. Livii ab nrbe oondita Ubri. Ed. Zingerle. Pars. ni. Lib. XXI -XXV.
Szövegkiadás ... ... .. ... ... ... ... ... ___ 82 kr.

Ovidius Nasonis Carmina Selectae. Ed. S. Sedlmayer. Szövegkiadás 54 kr.
Ovidii Nasonis Carmina. Ed. A. Zingerle. Vol. II : Metamorphoses. Szöveg-

kiadás ... ... _ . _._ ... _„ ___ ... 94 kr.
Platonis Apológia et Crito. Ed. I. Kral. Accedunt Phaedonis C. LXIV-LXVII.

Szövegkiadás .. ... ... ... ... ... . . . ... 28 kr.
Sallnsti Crispi Bellum Catilinae Bellum Jugurthinum. Ed. A.

Scheindler. Szövegkiadás . . ... ... ... .. __. ... _._ .__ 66 kr.
Sophooles Antigoné. Ed. Fr. Schubert. Szövegkiadás 28 kr.

Fenti müvek tankönyvül való alkalmazás ezéíjából, kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek i
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Az Egyetemes Philologiai Közlöny régi évfolyamai leszál-

lított árakon kaphatók a B, Ph. T. pénztárnokánál.

Hivatalos nyugtázás
az 1891. évi április hó 21-tl szeptember hó 20-ig terjed id

Rendkívüli tagdíj 1889-re: Dr. Székely György.— 1890 re : Károly

icz. — Schmidt Frigyes 2 frtot. — I89l-re: Károly Iguácz. — Máté
Lajos. — Szányi Béla, (189 tör* 1 irtot); — 1892-re ; X-ehr Vilmos

pótlásul 2 frtot, 1893-ra: 1 frtot.

Rendes tagdíj 1886-ra: Dr. Vali lióla. — 1889-re s Körösi Henrik,

(pótkötetért is 1 frtot). — 1890-re : Bélay Jonö. — Gyürky Ödön, (oklevélért

és pótkötetért is). — Dr. Székely György, (oklevélért is 2 frtot). — Tiber

Ágost. — Dr. Wenínger László. — 189 l-re : Dr. Bánóczi József. — 1

Gábor. — Balassa József pótlásul 1 frtot. — Cserny Ern, (1892-re is i

1 frtot). — Cserei József. — Dergács Sándor. — Erdélyi Pál pótlásul 2 frtot. —
Hellebrant Árpád. — Hajnal Imre. — Henning Rudolf. — Hehelein Károly. —
Xnrkovich Emil. — Korber Imre, (oklevélért is 2 frtot). — Kutruoz Rezs
(oklevélért is 2 frtot). — Liska János, (oklevélért is 2 frtot). — Lászlófy

Kamill. — Marosak Pál. — Petrovich Ferencz. — Paulik A. Miklós. — Pircbala

*92-ro is elre 1 frtot). — Petz Gedeon pótlásul t frtot.— Prazsinszky

János 3 frtot. — Paulik József. — Pácz Sándor. — Ranschburg Viktor, (Í89

is elre. 1 frtot). — Reményi Ede. — Rózsa Vitái. — Dr. Szamosi Jam>s.

is elre 1 frtot)'. — Szigetvári Iván pótlásul 3 frtot. — Szölgyénj

Ferencz.

Elfizetés 1891 -re: Ciurciu Miklós. — Dévai állami freáliskola az

i. félévre. — Kolozsvári m. kir. tanárképz, iiviií-re is elre 1 frtot.) —
Körmöczbányai freáliskola. — Kunszentmiklósi ref. gymn. a II. féléiévre. —

.

Kiakolezt ref. fgyum. a II. félévre. — Lcsei kir. fögymn. — Szegedi f-

gymnasinmi önképzkör. — Szatbmári kir. kath. fgyiunasiuin. — Szakolezaj

gymn. igazgatóság. — Váczi kegyesrendi fögymnasium.

Oklevélért: Dr. Kvacsala János. — Szeitl Kamill.

Kelt Budapesten, 1891 szeptember 20-án.

Cserhalmi Samu,
a budapesti pbilologiai társ. pénztáraoka,

/., pár, V'fhüczy-ifícut 16. az.

Kérelem

!

A legmélyebb tisztelettel kérem a tagtársakat, hogy hátra-

\8 tagdíjaikat az általam szeptember végén levélben meg-

küldött ..Befizetési lap" felJuisználásával október folyamári

esetre szíveskedjenek megküldeni.

I befizetési lapra nem kell utalvány bél in

Bn '. 1891 október 5-i

A pénztárnok.
i., vár, )' 16. 8

i nm



Értesítés.

A Révai testvérek könyvkea

állott szerzdés felbontása lehetvé tette, lm ilábto

itkez három munkánál iskolai könyvtárak, íü

egyetemi hallgatók és (az illet igazgató urak ajánlat

piskolaitm zámára, a czélra való teki

rendkívül árkedvezményt engedtessünk;

1. Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszé- •

lés a régi magyar irodalomban. K

kötet. I. 1526 1774. (3Q4 L); II. 1774—1788.

I l). Eddigi ára

2. Heinrich Gusztáv: A német iroda-

lom története. Az \\ a nemzeti irodalom

:. (XVI, 576 és XVI. T)ii7 1.)

Eddigi ára 7 frt, most.. ... ...

3. Simonyi Zsigmond; A magyar nyelv.

Két kötet. I. A u uydv élete. (301 1.) —
II. A magyar nyelv szerkéz* G3 1.) I

:íra 4 Irt, most ._ ... - 2 írt

Együttes megrendelésnél a három munka ára

hel; ik B frt; díszes angol vászon kötésben 7 frt.

Tanulóknak kívánatra több havi r< -etés mellet

Megrendelések egyenest a magyar tud. Akadémia I

titkári hivatalához intózendök.

Budi aept. 1.

A M. T. Akadémia fölitkiiri Iiiv«itala.
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Figyelmeztetés.

L'juhtg kérem tmélyebb tisztelettel figyelmezi*

ítralékosokat, hogy JiátralékaiJcat november hó 25-ig oh

lenül szíveskedjenek megküldeni.

De ha ext mégis lehetetten volna 25- iij megküldeni,
szíveskedjenek errl engem 2&-ig értesíteni, megjelölvén
az idpontot is, a midn a fizetést teljesíteni kívánják.

Azok terhére, kik a fenti két kérelem egyikét sem
teljesítik, nov. 29-én postai megbízást küldök szét, mire
a fizetési Italasztéis he nem jelentése miatt egyenesen fel-
hatalmffzottnak fogom magam tartani.

Budapesten, 1891. november 5-én.

A pénztárnok.
/., rár, Yerhczy-u. 16.

TARTALOM.
Danielovic* Kálmán, Tompora. Módi, 729. 1.

Baló József, Bajza József dramaturgiai munkálkodása. IT. 51; 1.

Bognár Teofll, Egy pár szó a Toldi-mondához, 9ÍJ9. 1.

Lehr Vilmos, Adalék Zrínyi eposzának forrásaihoz, 972. 1.

Váoay János, Kazinczy Ferencz levelezésének I. II. kötetéhez, 975. 1.

Posoh Árpád, Párhuzamos idézetek, 982. L

HAZAI IRODALOM. Üartal-Malmosi, Latin mondattan, Bodias Jusz-
tin, 982. L

KÜLFÖLDI IRODALOM. Max Müller, Physical reHgion, Poider
Károly, 990. 1.

PROGRAMM-ERTEKEZESEK. 36. Czirbusz G., Hermann és Dorothea
tartalmi fejtegetése, Petz Gedeon, 997. 1. — 37. Zlamál Ágost, Pyfehagoras és

szövetkezete, — 38. Varjú János, Az ó-classicai irodalmak miveldéstörtt-

hatása, — 39. Borsos István, Az areopag eredete, Némethy Géza, 1001. 1.

VEGYESEK. A görög tulajdonnevek magyaros írásáról, Szilasi Móricz.
— Az alliteratióról. — A Philologiai Társaságból. — Könyvészet, 100-t 1.

Az Egyetemes Philologiai Közlöny a Magyar Tudományos
Akadémia megbízásából és támogatásával jelen ugyan meg, de Jártató:

egyedül a szerkesztség felels.

Az Egyetemes Philologiai Közlöny tiz havi füzetben , minden
kouap (augusztus és szeptember kivételével i 1-én, évi 00 icny

ben jelen meg.

^fizetési ára : Egész évre /» frt, fél évre 3 frt. Egyesfüzetek ára 6(>

a ketts füzeteké 1 frt 20 *r.

Az elfizetési pénzek^ a Budapesti Philologiai Társaság tagdíjai, <

társaság okleveleinek kiállítani arai, valamint a Közlöny meg nem kapott
füzeteinek megküldésére vonatkozó r ék, a hihisváltowtatások bejt

tései, sióval mindennem a Közlöny szétküldésére vonatkozó közlemények
a Budapesti Philologiai Társaság pénztárnokához, Cserhalmi Saviu-hoz
Budapest, vár, Verbczy-utcza 16. sz. küldendk.



TEMPÓRA. MÓDI.

A latin nyelv tanulásában a modusok helyes használata okoz

legtöbb nehézséget. És ez onnan van, mert a tankönyvek túlnyomó

részében a modusok természete nincs eléggé tisztázva: a függ
módnak, a modus obliquusnak, oly sajátságot tulajdonítanak, mely

valójában nincs meg benne. így midn azt mondják a conjunctivus-

ról, participiumról és az infinitivusról, hogy azok idt jelölnek

A másik nagy hiba abban van, hogy hat idt különböztetnek meg.

Ezekrl a dolgokról Gossrau az nagy nyelvtanában bven szól

;

de sem ment a hibától : mert két helyen következetlen önmagá-

hoz, így midn a 155. lapon a 146. §-ban hat tempusról, az 562.

lapon pedig a consecutio temporumról beszél, minden megszorítás

nélkül.

A gondolkodás eredeti anyagát az érzéki tárgyak behatása

folytán a lélekbe nyomódott képek teszik. Ezeket a képeket vagy

az érzéki tárgyak behatása alatt kapjuk vagy más emberektl már
készen vesszük, a nélkül, hogy a nekik megfelel érzéki tárgy jelen

volna. — Ha a ránk ható érzéki tárgynak a képét lelkünkbe vesz-

szük és a tárgy még mindig hat ránk, képének lelkünkbe való fel-

vétele után is, úgy hogy a lelkünkbe íelvett kép az érzéki tárgyat

egészen fedezi (az úgynevezett kivetítés), lelkünknek ezt a képét

szemléletnek nevezzük. — Ha az érzéki tiirgy nem hat többé fel-

fogó lelkünkre, csak az érzéki tárgy képe van meg lelkünkben, me-

lyet a lélek mintegy maga elé állít, lelki szemeivel nézi, értelmileg

szemléli, az ilyen lelki képnek képzet (értelmi szemlélet) a neve.

Minthogy az érzéki tárgyak majdnem mindig egynél több

tulajdonsággal vannak fölruházva : azért a róluk felvett szemlélet

vagy képzet is csaknem mindig összetett.

Az érzéki tárgyak a magok tulajdonságaival a valóságban

mindig mint egységes egész jelennek meg ; a valóságban csak :

sárgálló vetés, rezg galy, kék ibolya, törököt ver Hunyadi van.

Philologiai Közlöny. XV. 9. 60
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930 PANDELOVICS KÁLMÁN.

De lelkünknek meg van az a tehetsége, hogy a szemléleteket vagy

képzeteket képes részeikre bontani, a szemléleteket vagy képzete-

ket és részeiket egymással összehasonlítani, egymástól megkülön-

böztetni, széjjelválasztani. A léleknek ezt a mködését gondolko-

dásnak, ítélésnek nevezzük.

A gondolkodásnak alapkelléke az összehasonlítás és meg-

különböztetés, mely két lelki mködés, a gondolkodás els fokán,

a szemléletek vagy képzetek részeikre való bontásánál, úgyszólván

egyszerre áll be ; pl. az elttem álló ember arczára pillantok, vagy

távollétében lelkemben lev képét az öntudat elé állítom, az arcz

részei (orr, száj, szem) közt való különbségek egyszerre tnnek fel.

A végtelenül gyorsan történ összehasonlítás, megkülönböztet

szétválasztás úgyszólván egyszerre történt. Az összes létez érzéki

tárgyak, ha másra nem, legalább a megjelenés helyére vagy idejére

nézve különböznek egymástól: tehát ellentét, különbség mindig

van. Csak az a tárgy létezik valóban, mely más tárgytól, bármily

kevéssé, de mégis különbözik. A létez tárgy csak különbsége által

érvényesül ; így az egész érvényesül, létezik az t alkotó egyes

részektl való különbözsége által.

A tulajdonságok az érzéki valóságban nem léteznek magukban,

a tárgyaktól elválasztva ; sárgállás, kékség magában véve az érzéki

valóságban nincs, idben jelentkez tért elfoglaló tárgyhoz van az

kötve, mely sárgállik vagy kékellik : tebát az olyan ítélésnek, mely

szemlélet alapján történik, els rugóját a térbeli különbözség adja

meg. De minthogy öntudatunk kell közepében csak egy tárgy

képe lehet egyszerre, a másik tárgy képe csak utána állhat, az els-

tl mintegy háttérbe szorítva ; de mivel az egymásutánság már az

id mozzanatát foglalja magában : azért a gondolkozás vagy ítélés,

mint szétválasztás, elválaszthatatlan az id képzetétl. Ugyanez áll

olyan gondolkodásra nézve is, mely képzetek alapján történik.

Midn egy szemlélet vagy képzet az öntudat kell közepében,

vagyis a többi szemlélet vagy képzet hátraszorításával egészen el-

térben van, az a filozófiai értelemben vett jelen id ; a mi azt meg-

elzte, az a múlthoz tartozik : igazi múlt, a mi pedig követi, az a

jövhöz tartozik : igazi jöv.

A gondolkodás kétféle processzusa.

I. A lélek vagy egy összetett (szemléletei vagy) képzetet vehet

szétbontás, szétválasztás alapjául, és akkor a gondolat, Ítélet =
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TEMPÓRA. MÓDI. 931

a) az alapul vett összetett képzet és egy-egy részkepzete vagy

több részképzete közt lev szembeállítási kapcsolatos viszonynak lelki

képe; pl. alapul vett képzet, mint összetett egység: kék+ illa-

tos+ibolya ; részképzetek, mintegy az összetett egységgel szembe

állítva, de vele kapcsolatos viszonyban : kék+ illatos. — Az ilyen

ítélet nem más, mint : hogy egy összetett egységes képzet részkép-

zetei önmagukkal egyenlk ; és hogy az összetett egységes képzet

az t alkotó részképzetekkel egyenl.

b) vagy egy összetett egységes képzetnek részképzeteit állítom

egymással szembe, az összetett egységes képzeten álló kapcsolati

viszonyba
;

pl. Az ibolya illata kellemesebb, mint a szine. Kelle-

mesebb illatú+ kellemes szintí+ibolya (az alap); illat+szin (rész-

képzetek, egymás közt ellentétes és az egészszel való kapcsolatos

viszonyukban szembe állítva); kellemesebb +kellemes (illat-szinre

vonatkoztatva ellentétes viszonyban, az egész ibolyára, mint egy-

séges összetett képzetre vonatkoztatva kapcsolatos viszonyban). —
Az ilyen Ítélet nem más, mint a részképzeteknek, melyek az egész-

szel kapcsolatos viszonyban vannak, egymásra nézve ellentétes

viszonyba való állítása.

Az I. alatti módon létrejött gondolatok az úgynevezett ana-

litikai gondolatok.

IL. Ab) alatti eset átmenetül szolgál ahhoz, midn két össze-

tett egységes képzetnek egyes részképzeteit állítom egymással kapcso-

latos vagy ellentétes szembeállítási viszonyba ; pl. Az arató lekaszálja

a sárgálló árpát. Az érzéki világban van : arató ember és sárgálló

árpa. A két érzéki tárgy együttvéve nem képez elválaszthatatlan

összetett egységet, mindegyiknek külön léte van, csak külön-külön

saját magukra vonatkoztatva képeznek egységes egészet. — Igaz,

hogy a valóságban csak: « sárgálló árpát arató ember » van; de a

« sárgálló árpát arató ember* lehet « rozsot arató « is, lehet: « szé-

nát kaszáló ». — Tehát : az ember aratósága és a rozs arathatósága

közt nincs oly szoros, szükségképeni összefüggés, oly szoros vi-

szony, mint az I. a) alatt említett példában : az egész ibolya és

annak illata és kék szine közt. A viszony küls ós nem bels. —
Az ilyen Ítélet, gondolat = két összetett (szemlélet vagy) képzet

egy vagy több részképzete közt fennálló ellentétes vagy kapcso-

latos szembeállítási viszonynak lelki képe.

A II. alatt leírt módon létrejött gondolatok az úgynevezett

synthetikai gondolatok.

60*
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93:2 DANIELOVICS KÁLMÁN.

A (szemléletnél vagy) képzetnél az összes részképzetek a ma-
guk összefüggésében meghagyatnak; pl. Az illatos+kék ibolya^

A sárgálló vetést arató ember. Ellenben a gondolatnál a részkép-

zetek szétválasztatnak és szembeállitottsági viszonyba jönnek ; pL
1. Az ibolya illatos-}-kék; 2. Az ember a sárgálló gabonát aratja,

vagy : Az ember aratja a gabonát, mely sárgállik.

Ezek után azt mondhatjuk, hogy : a mondat nem más, mint :

a szemléletek vagy képzetek egymással kapcsolatos vagy ellentétes

szembeállítási viszonyát rajzoló lelki képnek érzéki alakban val6

megjelenése. Más szóval : a mondat irott vagy hallható szavakkal

való kifejezése azon lelki képnek, mely a szemléletek vagy képze-

tek kapcsolatos vagy ellentétes szembeállítottságát mutatja.

Mindennek, legyen az szemlélet, képzet, gondolat vagy érzéki

tárgy, bizonyos idben kell léteznie (jelenben, múltban v. jöv-
ben) ; de mivel a gondolat, mely lelki képe valamely két vagy több

tárgy kapcsolatos vagy ellentétes szembeállítottságának, szintén

idben jön létre : azért a gondolatnak, és így a mondatnak az idt.

mindig ki kell fejeznie.

A mit maga az ember lelkével fölfog, csak a fölfogás pilla-

natában igazi jelen, igazán jelenlev való : a külvilágra vonatkoz-

tatva, a mi lelkére hat, az reális valóság, a többi csak emlékezete

A lelkünkben lev emlékezet vagy képzetekbl vagy gondolatokból

áll ; ezek egy részét magunk alkottuk a való tárgyaknak közvetlen

hatása alatt, vagy másoktól készen kaptuk vagy kapjuk írásban,

dombormv emlékekben vagy élszóval való elbeszélés útján. —
A gondolatokat alkotó vagy a már kész képzeteket, gondolatokat

befogadó lélek ezen alkotása, befogadása közben magára vonatkoz-

tatva mindig jelen és ez az igazi, való jelen, valódijelen id, melyet

az idfelosztásnál alapul, kiinduló pontul veszünk. Ha a gondola-

tokat alkotó, befogadó lélek mködési idejében valamely tárgy,

mint valóság nincs jelen, az a mköd lélekre vonatkoztatva múlt
vagy jöv. A multat képezik a gondolkodó lélek valamely határo-

zott tárgy fölött való gondolkodási állapotát megelz, az öntudat

kell központjában volt szemléletek, képzetek és gondolatok.

A jövt képezik a gondolkodó, befogadó léleknek valamely határo-

zott tárgy fölött való gondolkodási, szemléleteket, képzeteket befo-

gadó állapotát követ behatások. — Ebbl látiuk, hogy a jelen

id tartamának hosszúsága nagyon is a gondolkodó lélek felfogásá-

tól, önkényétl függ, és egy percztl terjedhet az évek egész soroza-
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-tára. Hogy mikor kezddik a múlt vagy a jöv a jelentl számítva,

az is a beszéltl, az írótól, a gondolkodó léleknek a jelen idt

meghatároló felfogásától függ. Pl. Ma napság kevés az önálló gon-

dolkozású ember.

A cselekvés saját magára vonatkoztatva mindig jelen, folya-

matos, akár egy pillanatig, akár hosszá ideig tart ; a gondolkodó

lélek szempontjából azonban háromféle: vagy 1. a jelenben folya-

matos, a mikor a gondolkodó lélek mködési idejébe esik, vagy

2. a múltban volt folyamatos (egy pillanatig vagy hosszabb ideig)

-és a lélek tényleges gondolkozásához viszonyítva csak a cselekvés

következménye, eredménye a) vagy csak puszta gondolata van meg

$) vagy 3. a lélek gondolkozása bizonyos idpontját követ idben

lesz folyamatos akár egy pillanatig, akár hosszabb ideig.

Az els 1 . praesens (tempus), infecta (actio) : scribo litteras.

A második 2. a) praeteritum (tempus), perfecta (actio) logice : per-

ecripsi litteras. (3) praeteritum (tempus), perfecta (actio) historice

:

scripsi litteras. A harmadik 3. futurum, (tempus), infecta (actio)

:

-scribam litteras.

Ha a gondolkodó lélek beleképzeli magát a múltba, akkor, a

mi rá nézve rendes körülmények közt múltban folyamatos, azt úgy
fogja fel, mintha gondolkozása tényleges idejében folyna a cselek-

vés, ennek az alaknak a neve : praesens (tempus), infecta (actio)

historice.

A gondolkodó lélekre nézve a múltban tényleges, vagy a jöv-

ben tényleges cselekvés csak mint gondolat létezik. Ha most mind a

múltban, mind a jövben történ több cselekvést egymásra vonat-

koztatunk, azt látjuk, hogy 1. mind a két cselekvés ugyanazon

idpontban még folyamatos, vagy 2. az egyik befejezett, a másik

pedig folyamatos. Pl. 1. a) Postquam me conspexit et mihi gratu-

latus est, domum rediit. (3) Si naturam sequemur ducem, nunquam

aberrabimus. 2. a) Pausanias, ubi vitám posuerat, ibi (eodem loco)

sepidtus est. Vagy : Legiones sex, quae primae venerant, castra mu-

nire coeperunt. b) Simulac te conspeccero, verberabo te.

A 2. alatti példákban két új alakot kaptunk a) venerant,

posuerat, és b) conspexero.

Az aj-nak neve : praeteritum (tempus), perfecta (actio, cse-

lekvés) ... a 6>nek : futurum (tempus), perfecta (actio).

Annak kiemelésére, hogy egy múlt cselekvés, viszonyítva egy

más múlt cselekvéshez, tartósan folyamatos volt, van külön alak,
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az úgynevezett : praeteritum (tempus), infecta (actio) : Híb rebus

comparatis Catilina nibilo minus in proxumum annum consulatum

petebat, sperans, bí designatus foret, facile se ex voluntate Antónia

usurum. Neque illi (Giceroni) tamen ad cavendum dolus aut astu-

tise deerant. (Sall. Cat. 26.)

Ebbl világos, hogy helytelen dolog hat tempusról beszólni,

holott id csak három van, felosztási alapul a gondolkodó lélek

tényleges gondolkozási idejét véve, van jelen, múlt és jöv. De
maga a cselekvés, vonatkoztatva az idre és egy másik belé es
cselekvésre, lehet kétféle, vagy be nem fejezett (úgy hogy még be

sem állott v. folyamatban van) vagy már befejezett (actio infecta és

perfecta). Tehát van hat indicativusi idalak, melyek közöl három

a jelenben, múltban és jövben actio infectá-t, három pedig a

jelenben, múltban és jövben actio perfectá-t jelöl.

Nevök

:

. scrib-o

1
Praesens

;

{t i. tempus)

2. Praeteritum ,

infecta

perfecta . . scrips-i

infecta . . sm'6-ebam

perfecta. . scrips-eram

infecta . . scrib-dkm.

a jelen

idben

a múlt

idben

perfet-ta . . sc/ips-ero

3. ruturum <
a jöv
idben

be nem fejezett cselek-
vés (actio)

befejezett cselekvés
(vonatkoztatva a jelen
idre mint reális ered-
mény v. puszta gon-

dolat).

be nem fejezett cs. (ki-

emelve a tartósságot)

befejezett cs. (viszo-

nyítva egy másik múlt
cselekvéshez).

be nem befejezett cs.

(csak be fog állani).

befejezett cs. (viszo-

nyítva egy másik, jöv-
ben történ cselekvés-

hez).

Fölösleges mondani, hogy pl. scribo : praesens, infecta indi-

cativi; mert idt úgyis csak az indicativus jelöl (a mint azt lejebb

kifejtve látni fogjuk). Legfeljebb hozzá lehetne tenni, hogy « scribo • :

pnesens, infecta activi; «scribitur» : praesens, infecta passivi. És

így tovább a többi idknél, ha éppen ki kell emelni, hogy az ige

activumban vagy passivumban áll.

A be nem*fejezett cselekvés (actio infecta) jelölésére mind a
három idben egyenl az iget: scrib- (ama-, dele-, reg-, audi-).
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A befejezett cselekvés (actio perfecta) jelölésére mind a bárom

idben szintén egyenl az iget: scrips- (amav-, delev-, rex-,

audiv-).

Az idt (jelent, multat és jövt) a végzetek különböztetik meg.

Minthogy a különböz tövek nem az id, hanem a cselekvés

állapotának a különbözségét jelölik : azért helytelen praesens és

praeteritum-trl beszélni. — Azt kell mondani: 1. van folyama-

tos, be nem fejezett cselekvés töve, és van 2. befejezett cselek-

vés töve.

1. Be nem fejezett cselekvés: 2. Befejezett cselekvés:

am-o (a+o) ama-re amav-i, -erim amav-isse

| am-em -eram, -issem
ama-bo ama-ns -ero ama-tus*)

ama-bom \ ama-rem ama-ndus ') niint állapot fo
J lyamatos.

A modusok közöl csak az mdicativus jelöli

az idt; az úgynevezett conjunctivus}
melyet mi conjunctivusra

(amem, amaverim) és subjunctivusra (amarem, amavissem) osztunk

fel, továbbá az infinitivus és a participium nem jelölik az idt,

hanem csak a cselekvés folyamatosságát, be nem fejezettségét vagy

befejezettségét ; idejöket az indicativusban álló ige mutatja.

A) Participium.

Scribens, scriptus. Scribens cselekv, scriptus szenved

értelm.

I. Scribens csak a cselekvés folyamatosságát jelöli bármely

idben, melyet az indicativusban álló ige határoz meg.

Pl. 1. Plató scribens moritur (a jelenben folyamatos az írás).

2. •
::;scribens -mortuus est (a múltban volt folyamatos az irás).

3. « scribens morietur (a jövben lesz folyamatos az írás).

A i2. példában : Plató scribens mortuus est — a scribens par-

ticipiumot mellékmondattá bonthatjuk föl, így

:

Plató, quum scriberet, mortuus est.

Ebbl világos, hogy a « scribens » egyenérték a « scriberet »-

tel, azaz : mind a kett nem jelöli meg az idt, hanem cpak a cse-

lekvés folyamatosságát. Hogy mikor volt folyamatos az írás cse-

lekvése, azt meghatározza a «mortuus est» indicativusi ige. — Ha
mi a 8cribens-t participium (temporis) prsesentis-nek vesszük, akkor
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azt az abszurdumot kapjuk, hogy: a «scribens» praesens (tempue)

imperfectum, de egyszersmind egyenérték a praeteritum (tempus)

imperfectummal.

II. Lássuk a cselekvés befejezettségétjelölparticipiumot, mely
szenved értelm pl. cognitus, a, um. Az idt az indicativusi ige

mutatja.

Pl. Ego id cognitum habeo (a jelenre nézve befejezett a megismerés).

« • cognitum habui (a múltra t « a «

• • cognitum habebo (a jövre « lesz • a «

Emi domum : csak a vásárlást jelöli ;

Domum emptam habeo 1

habui \ a megvásároltnak birtoklását jelöli,

habebo )

A participiumok helyes elnevezése e szerint ez

:

Íinfecta .

.

scribens (bármely idben folyamatos).

jwfeeta . . scriptas (bármely idben befejezett).

A participiumnak tulajdonképen csak ez a két alakja van meg.

A cselekv értelm scripturus 3. és a szenved értelm seri-

bendus 3. tulajdonképen igétl képzett melléknév (adjectivum), és

nem tartja meg egyszeren az ige jelentését, hanem az urus 3.

alak mindig azt is kifejezi, hogy valaki kész valamit tenni, tehát

szándékot jelöl ; az ndus 3. alak pedig mindig azt is kifejezi, hogy

valakinek vagy valaminek valamit szenvednie, valaminek lennie,

valamivé válnia, történnie kell: tehát szükségességet fejez ki. Lás-

suk példában

:

Ante conditam condendamve urbem (Liv.)

A város tényleges és szándékolt építése eltt.

Minthogy urus 3. alak szándékot, ndus 3. pedig szükségessé-

get fejez ki: azért az általuk kifejezett cselekvés beálló; hogy me-

lyik idben, azt az indicativusi ige mutatja.

Pl. a) Milites in propinquum tumulum recepit loci se praesidio

defensurus (Cees. A védekezés szándékának az idejét a « recepit

i

mutatja).

Bellum scripturus sum stb. (Sall. Jug. Most van szándékom

megíró i, az írás szándéka most a jelenben fog megvalósulni.)

b) Ab oppugnanda ad obsidendam urbem consilium vertit.

(Liv. A múltban változtatta meg tervét Porsenna.)
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Nevök :

1. PanicijpiaLe, activa (actio): soripforit* 3.

2. Partictjriale, passiva (máskép : gerundivum) : scnbendiis 4.

B) Inflnitivus (modus).

Az inftnitivus is csak a cselekvés folyamatosságát vagy befe-

jezettségét jelöli, bármely idben, melyet az indicativusi ige hatá-

roz meg.

I.

a) Sentio aquam frigidam esse (folyamatos a jelenben).

Sensi « « esse ( « < múltban).

b) Audio avem canere) az éneklés a jelenben folyamatos).

Audivi « canere ( • « a múltban volt «

Audiam « canere ( • t a jövben lesz •

II.

Videor litteras scripshse (az írás a jelenben befejezett).

Visus sum • seripxisse (az írás a múltban volt befejezve).

Nevök.

L Inflnitivus, infecta (t. i. actio) : soribere (folyamatos bármely idben).
II. ínnitiviis, perfecta (a.) : scripsisse (befejezett bármely idben).

III.

A harmadik alak: *scripturum, am, um, um; os, as, a esse*

tulajdonképen az urus 3. participiale accusativusban állva.— Csak

szándékot fejez ki és modussá a mellette álló « esse» ige által lesz. Pl.

Scio patrem scriptorum esse (Tudom, hogy atyámnak szándéka van írni).

Sciebam patrem scripturum esse (Tudtam, hogy • « • •

A szándék létezésének idejét az indicativusi ige : scio, sciebam

mutatja. A szándék megvalósulásának idejét idhatározók mutat-

ják : Scio patrem Idibus Martiis venturum esse.

Neve:

InfinitiviiSy instans (actio), activa : Bcripturum 3. esse.

• • passiva: scriptum in (ire igének passivuma).

Helytelen dolog a tempusok és modusok nevét az actiót

jelöl melléknevekre átvinni, így : praesens imperfecíwm (v. parti-

cipium perfectum). — Ez csak zavarólag hat a tanulóra és kevéssé

szembetn, hogy az infectum és perfectum tulajdonkópen csak a

cselekvés statusát jelöli. így kell mondani : laudo : preesens, infecta

;

laudaveram: praeteritum, perfecta; laudare: inflnitivus, infecta;

laudavisse: inflnitivus, perfecta; laudans: participium, infecta;

laicdatus: participium, perfecta.

Digitized byGoogle



938 DANIELOVICS KÁLMÁN.

I

Íinfecta .

CJ Coiijunctivus. Subjunctivus.

amem (be nem fejezett cselekvés).

perfecta .. amaverim (befejezett cselekvés).

infeeta .
. amarem (be nem fejezett cselekvés).

perfecta . . amavissem (befejezett cselekvés).

Mind a conjunctivus, mind a subjunctivus csak a cselekvés
be nem fejezettsógét vagy befejezettségét jelöli bármely idben,
melyet az indicativusban álló ige határoz meg.

I.

II. Subjunctivus,

Ajömondat
ban az id-
alakok tényt,

szándékot je-

lölnek : prse-

sens (logi-

uin), praet.

(log.) ós fut.

inf.

A tmondat-
ban az ül-
alakok tényt,

szándékot je-

lölnek: prses.

(log.), prtet.

(log.) fut, inf.

cognosco, quid dican

cognow, quid dieas

cognoseam, quid dicíw

{a mondás a
jelenben fo

lyamatos

{a mondás a
múltban fo-

lyamatos

meg fogom
tudni, mit
mondasz
most.

de a jövben történ megtüdásnál ott

lesz a « mondásod*, annyiban folyamatos
a jövben.

cognosco

cognoii

quid áixeris<

cognoscam > quid díveris

a jelenre nézve
befejezett a

mondás cselek-

vése,

a mondás cse-

lekvése a jö-

vben történ
megtudásra

nézve van be-

fejezve

a mellékmon-
dat «dicas» ál-

litmánya a f-
mondatbeli

cognosco, cog-
novi, cognos-
cam cselekvé-
sekre nézve

csak a «mon-
dás » cselekvé-
sének be nem
fejezettségét

jelöli.

A «dixeris*

csak a cselek-

vés befejezett-

ségét jelöli a
cognosco, cog-
novi, cognoa-
cam idejére

nézve.

A Jmnudatban
pr*8. (log.) pra?t,

ílog.) fut. inf.

A mellékmondat-
ban a meglev
szándék meg-
valósulása ese-

tén beálló, jöv
cselekvés

tudom, mi a te mos-
tani mondási szándé-
kod ; a mondás szán-

déka folyamatos.
A szándék megvalósu-
lása, vagyis : a mondás
történése a jelen meg-
ismerést követi; annyi-
ban a jöv gondolatát

is kifejezi.

meg fogon tudni, mi
a te mostani mondási
szándékod, mely a jö-
fvben történ megtu-
Idásnál ott lesz, annyi-
J ban folyamatos a jöv-

ben, és a mondás szándékának a megvalósulása a meg-
tudás után történik.

COgDO.SCO

cognot't

cogiaoscam

quid dicturus sis

quid dicturux sis
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A fmondatban
csak gondolatot
kifejez idala-
kok : prseter.

(hist.)
;

praet.

perf.; prwter. inf.

A fmondatban
csak gondolatot

kifejez idala-
kok ; prseter

(hist. prseter.

inf.
; prseter.

perf.)

A tomofulatímn
csak gondolatot
kifejez idala-
kok : prseter.

(hist); prseter.

inf
; prseter.

perf.

cognor?

cognotwaw

cognoscebaw

II.

qtd áiceres

cognovi

cognoveram

cognoscebaw

>quid áLtisses

cognovi

cognoveram

cognoscebaw .

quid dicturus esses

megtudtam, mit mond-
tál. A mondás cselekvése

a múltban történd meg-
ismerés idejében folya-

matos.

Megtudtam, mit mond
tál volt. A mondás cse-

lekvése a múltban tör-

tén megtudás idejében

már be van fejezve.

Megtudtam, mit volt

szándékod mondani.

A mondás cselekvésének

szándéka a múltban tör-

tén megtudás ideiében

folyamatos, és a szándék
megvalósulása a meg-

tudást követi.

Az I. és II. alatti példákból látjuk, hogy : ha a fmondatban
az úgynevezett fidk állanak, a mellékmondatokban conjuncti-

vusok használtatnak; ellenben a 'fmondatban álló úgynevezett

történeti idk után a mellékmondatokban subjunctivusok követ-

keznek.

Mi ennek az oka ? — Els sorban a fmondatok tartalmi

minsége. Mert mi mást fejeznek ki az úgynevezett fidk, mint

tényleges valóságot, bizonyosságot; az úgynevezett történeti idólc

azonban annak csak gondolatát, a mi valamikor tényleges való-

ság volt.

a) A tényleges valóságtól csak tényleges valóság, bizonyosság

függhet vagy olyasmi, a mi .^valósulható lehetség, tehát a mibl
szintén tényleges valóság, bizonyosság lehet. — Ez utóbbit kife-

jezi a conjunctivus.

Minthogy tényleges valóság csak a jelenben van, azért a mi a

tényleges valóságtól függvé van téve, szintén vonatkozásban áll

a jelennel. Tehát a conjanctivusok, mint ezen viszony kifejezi,

vonatkozásban állanak a jelennel és független mondatokban a tel-

jesülhet vágy, valósulható föltevések és lehetségek kifejezésére

használtatnak.

Pl. (Nunc) hortor milites, ut fortiter pugnent.

Hogy buzdítom a katonákat a harczolásra, az tény ; a ré-
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szökrl történ harczolás még nem tény, de valósulható lehetség,

még lehet tény és mint valósulható tény vonatkozásban áll a, je-

lenben tényleg történ buzdítással.

Független mondatokban : Utinam venias ! — Hic quispiam

quserat. (Si hoc dicas), erres.

b) Azzal, a mi a jelenben csak puszta gondolata egy volt tény-

leges valóságnak, csakis puszta gondolat állhat függési viszony-

ban. Ezt a viszonyt jelölik a subjunctivusok. A subjunctivusok

ennélfogva az eseményt csak mint gondolatot állítják lelkünk elé,

és mindig az van bennök kifejezve, hogy az esemény nincs meg a

jelenben mint tényleges valóság. Azért a subjunctivusokat &független

mondatokban a teljesülbetetlen vágyak, igazolatlan föltevések és

csak gondolati (tehát valósulbatatlan) lehetségek kifejezésére

használjuk. Hogy mi teljesülhet vagy teljesülhetetlen, azt a beszél

határozza meg.

Pl. Cohortatvs sum milites, ut fortiter pugnarení.

Hogy a katonákat a harczolásra buzdítottam, vagyis: a kato-

náknak általam való harczra buzdítása a múltban tény volt, de most
nem az; most a jelenben ennek csak a gondolata van meg. A múlt-

ban meglev tényleges buzdítás ezen gondolatától csakis gondolat

(a harczolás gondolata) függhet, melynek a jelenben nem felel

meg tényleges esemény.

Független mondatokban : Utinam venires ! Utinam venisses

!

Tum ver cerneres, quanta audacia, quanta vis animi fuisset in

exercitu CatilinflB. — (Si hoc diceres), errares. (Si hoc dixisses),

erravisses.

Az egyszer mondat fajai.

(A modusok használata.)

I. A valóságot kijelent mondat oly gondolatnak

a kifejezése, melylyel a gondolatnak a reális valósággal való egye-

zését kimondjuk : tehát a tényt, a bizonyosságot jelöljük. Pl. Ego

scribo. Módja : a modus indicativus.

Hogy a reális valósággal egyeznek kijelentett gondolatom

megfelel-e a reális valóságnak, az megint más kérdés, mely a gon-

dolat helyességével foglalkozik.

H. A kérd mondat oly gondolatnak a kifejezése, mely-

lyel 1 szr a gondolatnak reális valósággal való egyezségét keres-
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síik ; az egyezség keresése igenleges vagy nemleges módon történ-

hetik, pl. «Te a kertben voltál* — ez az én gondolatom, •Voltál

a kertben?* — vagy: tNem voltál a kertben?* gondolatomnak a

valósággal való egyezését keresem
;

2. melylyel szándékunk megvalósítására nézve habozásunkat

fejezzük ki, pl. «Kertbe menési szándékom megvalósítása fölötti

habozás* az én gondolatom, lelki állapotom. A habozást a szándék

megvalósítására dönt befolyással bíró czélszerségi gondolat elfo-

gadhatóságának vagy elnemfogadhatóságának a keresése emeli kér-

déssé. «Menjek a kertbe?* tNe menjek a kertbe?* Ha megyek,

mi történik. Ha nem megyek, mi történik.

3. melylyel gondolatom megvalósításának egy más személy

akaratával való egyezését keresem, pl. «Én a kertbe megyek* ez az

én gondolatom. «Uram! menjek a kertbe?* — keresem, hogy

tényleges menésem akarata-e egy bizonyos személynek is.

Az ilyen kérdmondatok az egész gondolatra vonatkoznak

és nevök : gondolat-kérd mondatok.

a) Ha gondolatunk csak egyes részeinek a valósággal való

egyezését keressük, pl. Az én gondolatom: Te irtad a levelet, a Te

írtad a levelet ?•

b) ha gondolatunk egyes részeinek szoros meghatározottságát,

a megfelel realitást keressük, pl. Az én gondolatom : Te valalwvá

mégy. Ennek a résznek « valahová* szoros meghatározottságát

keresem : Hová mégy? — A szoros határozottság, megfelel reali-

tás : a kertbe, az iskolába.

c) Az ón gondolatom : Nekem kell valamit tennem. Keresem

a megfelel realitást: Mit tegyek? A megfelel realitás pl. írj

levelet.

Az ilyen kérdmondatok nevefogalom-kérd mondatok. Tehát

röviden azt megmondhatnók, hogy : a kérdmondatok olyan

mondatok, melyekkel egész gondolatokat vagy fogalmakat a való-

ságnak megfelel határozottságban megakarunk tudni.

* Sokszor a gondolatnak a valósággal való egyezségét ismer-

jük és ismeretlennek csak azért tüntetjük föl, hogy nyíltan vagy

hallgatólagosan mással is elismertessük ezt az egyezséget; pl.

Cicero pro Ligario : Cuius latus ille mucro petebat ? (Caesaris).

A módok használata az egyes kérdmondatokban. Ha a gon-

dolat ós a realitás közti egyezségnek, vagy : a gondolat egy része

szoros meghatározottságának a megtalálását biztosnak vesszük,
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használjuk az indicativusi pl. 1.) Fuisti in horto? a) Tu perspexisti

has litteras ? a) Quo pergis ?

Szándékunk ingadozása vagy elhatározásunknak más akaratá-

tól való függvé tétele a szándék vagy elhatározás tárgyát meg-
valósulás tekintetében bizonytalannak, csak lehetségesnek tünteti

föl, azért áll a 2. és 3. alatti kérdmondatokban conjunctivus, infecta

pl. 2. Maneam an abeam ? Quo me vertam ? Quid faciam ?— A mi
ezeknél az idt illeti, az a jelen id ; mert habozni csak személye-

sen lehet ; maga a habozás folyamata a habozó személyre vonat-

koztatva a legtisztább jelen.

Ha kérdésünkkel nem a ténylegesen folyamatban lev habo-

zást, hanem annak csak emlékét újítjuk föl, használjuk a subjan-

ctivus, infectá-t, mely az eseményt mindig csak mint gondolatot

állítja lelkünk elé, pl. Quid facerem ? (Mit kellett volna tennem ?)

A módok használata a függkérdésekben.

Minthogy a függkérdéssel tulajdonképen nem kérdezünk,

hanem csak a kérdés tartalmát adjuk és minthogy már a fmön-
datban kifejezett s jelenben meglev tényt jelöl gondolat (dubito,

delibero, haesito, nescio, ingoro, quaero, quaestio, incertum est) a kér-

dés tartalmának, a realitással való egyezségnek vagy szoros meg-
határozottságnak megtalálását bizonytalannak, csak lehetségesnek

tünteti föl, azért mindig csak conjunctivus, infecta vagy conjunctivus,

perfecta áll, pl. Non intelligitur, quando obrepat senectus. Ubi loci

fortunae tuee sint, facile intelligis. Ab utrofactae sint insidiae, incer-

tum est. Quaeso, num iniüste/^cmV?

Ha a fmondat állitmánya múltban történt eseményt jelöl,

tehát annak a jelenben csak meglev gondolatát, a függ kérdés

állitmánya csak subjunctivus, infectá-b&n vagy subjunctivus, per-

fectá-b&n állhat, mely a való események csak gondolatát jelöli,

vagyis : gondolattól csak gondolat függhet, pl. Epaminondas quae-

sivit (a múltban tény volt Epaminondas kérdése, most nem tény,

csak gondolat), salvusne esset clipeus ?

III. Akaratot kifejez mondatok.

a) A parancsoló mondat oly gondolatnak a kifejezése, mely-

lyel akaratunk tárgyának megvalósítását valamely személy köteles-

ségének jelentjük ki, pl. Az én akaratom megvalósítandó tárgya

:
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,a te hazamenésed' Kötelességeddé teszem a hazamenést. Menj

haza! Akaratunk megvalósítása azonban valaminek megtevése

vagy meg nem tevése.

Imperativus jumvu*. Ha valaminek megtevését jelentjük ki aka-

(Hogy valami tör- ratunk megvalósítandó tárgyának, eláll az igazi
ténjék.) y ,J

' parancsolás

;

Imperativus prohiti- ha pedig valaminek meg nem tevését je-

H
*®u*\ lentjük ki akaratunk megvalósítandó tárgyának,

ténjék.) eláll a parancsolás tagadó formája : a tiltás.

Minthogy az akarat nyilvánítása személyesen történik, és az

akarat nyilvánítása a személyesen nyilatkozó személyre nézve az

igazi jelen idben van, tehát igazi tény: azért az akaratot kifejez

fmondatoktól függ mellékmondatokban a conjunctivus, infecta áll.

Pl. cura (ut valeas).

b) Conjunctivus ma- Ha tanácsolásnél, kérésnél és intésnél aka-

sörius. ratunk tárgyának megvalósítását egy általános-

(Actio infecta.) ságban gondolt második személy akaratától tesz-

szükfüggvé s ezáltal akaratunk tárgyának meg-

valósítását bizonytalannak, csak lehetségesnek

tüntetjük föl, használtatik a conjunctivus, infecta;

Pl. Emas, non quod opus est, sed quod

necesse est (Cic.) Isto bono utare, dum adsit,

ne requiras (Cic. Sen. 10.).

*) Cicero leveleiben elfordul a conjuncti-

vus, infecta határozott 2. személyrl is
;
pl. Si est

spes nostri reditus, eam confirmes et rem adju-

ves (Cic. Fam. 14, 4.)

De ha tanácsunkat, kérésünket egy elttünk lev személynek

mondjuk s teljesítését azonnal elvárjuk s így a megvalósulást biz-

tosnak vesszük, használjuk az imperativust.

Pl. Perge, Catilina, quo coepisti, egredúre aliquando ex rbe

!

(ut metuere desinamus.). Juppiter, serva haec nobis bona!

(ut beaté vivamus). Nyomatékosan : Cura, ut quam primum ad me
venias (Cic. Fam. 4, 10.). Nolite id velle, quod fierí nequit (Cic.

Phil. 7, 8.). Csesar, cave, oredas .... cave, ignoBcas. (Cic. Lig.

5, 15.).

Conjunctivus horta- c) A felszólításnál ós buzdításnál akaratunk

tivus. tárgyának megvalósítását nem annyira egy sze-

(Actio infecta). mély akaratától tesszük függvé, mint inkább
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akaratát akaratunk tárgyának megvalósítására

ösztönözzük ós a megvalósítást letségesnek tün-

tetjük föl s kifejezésére a conjunctivus, infectát,

rendesen a többes els személyben használjak

;

pl. Imitemur nostros Brutos, Camillos, Decios (ut civitás floreat.).

Határozott 2. személy elfordul már Cicero leveleiben, pl. Si quem-
quam nactus eris, qui perferat, litteras des, ante quam discedimus.

A késbbi írók gyakrabban használják, pl. Si sciens fallo, tum me,
Juppiter .... pessimo leto afficias (Liv. 22, 53.).

A felszólítás és buzdítás tagadó formájában a conjunctivus,

perfectát használjuk, mert itt az egyes számú 2. személyt (mely

többnyire általánosságban van gondolva) nem arra szólítjuk fel,

hogy valamit meg ne kezdjen, valamit meg ne próbáljon, hanem
arra, hogy azt ne hajtsa végre, pl. a stoikus parancsa : Nihil igno-

veris, nihil gratiae causa feceris, misericordia commotus ne sis (Cic.

Mur. 31.). Ne transims Iberum (Liv. 21, 44.).

De állhat a conjunctivus infecta is, pl. Ne quid rei tibi sit

cum Saguntinis (21, 44.).

Cicerónál elfordul a conjunctivus, perfecta, ha határozott

2. személyrl is van szó, pl. De me nihil iimueris (Cic. Att. IV,

16, 7.).

Conjunctivus optati- d) Az óhajtó mondat: akaratunk teljesü-

nk lésének lehetség vagy lehetetlenség alakjában
( Actio infecta.)

vftl6 kifejezÓ8e .

Subjunctivus optati- Pl. Akaratom : Valeant cives mei, sint in-

t™ columes, sint florentes, stní beati ; de teljesülése

Vecta.) nem biztos, csak lehetséges. Utinam hic sis ! (ut

tecum loqui possf'm).

Akaratom lehetetlenség alakjában kife-

jezve : Utinam hic esses ! Utinam hic fuisses

!

IV. A megenged mondat olyan mondat, melylyel

kijelentjük, hogy valamely két tény a látszólagos ellentét daczára

a maga teljes érvényében megáll egymás mellett egymással való

kapcsolatban, pl. mellékmondatban : Viri optimi multa Jaciunt,

quod rectum, etsi nullum consecturum emolumentum vident.

2. Quamquam Aristides excellebat iustitia, tamen exilio deoem

annorum multatus est.
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Fmondatban. Ha a látszólagos ellentét-

ConjurvHvus conces-
ben á116 két tón? közül « e«yiket *& tüntet-

«ri«. jük föl, hogy csak mint valósulható lehetség
(actio infecta) ft\ érvényben a másik, érvényesnek kijelentett

tény mellett, akkor a conjunctivus, infecta hasz-

náltatik, pl. Naturam expellas (ha mindjárt kizöd is) furcá, tamen

usque recurret (Hor. Ep. I, 10, 24.). Ne sit sane summum malom
dolor, malum certe est (Gic. Tusc. 2, 5.).

V. Lehetséget kifejez mondatok.

A lehetség nem más, mint annak a gondolata, hogy valamely

állapot beállása bizonyos okoknál fogva nincs kizárva ;

a lehetetlenség annak a gondolata, hogy valamely állapot

beállása bizonyos okoknál fogva ki van zárva.

a) Ha a mondattal azt a gondolatot akar-
Gnjwimupoterui- juk kifejezni, hogy valamely állapotnak a jelen-

(Actio infecta.) ben való beállása nincs kizárva, használjuk a

conjunctivus, infectát, pl. Hic quaerat quispiam

cuiusnam causá tantarum rerum molitio facta sit (Gic. N. D. 2, 53.).

Ha pedig a ténylegest szerényen csak lehetségesnek tüntefjjük

föl, akkor conjunctivus, perfecta áll pl. Hoc sine ulla dubitatione

confirmaverim (állíthatnám), — eloquentiam — rem unam esse

omnium difficillimam (Gic. Brut. 6.). A «comfirmaverim» az állítás

beállását a múltban tényleg valósulhatónak tünteti föl, de úgy,

hogy az a jelenben is tényleg megvalósulhat.

Ez az alak használtatik tagadólag is, pl. Ea — peritis amnis

eius — vix fidem fecerint (Liv. 21, 47.). Ez nem találhat hitelre

azoknál, a kik ezt a folyamot ismerik.

b) Ha valamely állapot beállását a múlt-

Subjunaivus potmd- ban ténylegesen valósulhatónak tüntetjük föl,

alü. de ágy, hogy az állapot beállása a jellenben va-

(Actio infecta.) lósulhatatlan, lehetetlen, használjuk a subjuncti-

vus infectát, pl. Sed proelio confecto tum ver
cerneres (t. i. si tum ibi fuisses) — láthattad volna, — quanta auda-

cia, quantaque vis animi fuisset in exercitu Catilinae.

A « cerneres* azt jelöli, hogy akkor, mikor a csatának vége

olt, tényleg lehetett volna látni, akkor a látás valósulható lehe-

tség volt, de most, mikor róla beszélünk, csak gondolatilag lehet-

Phüologiai Közlöny. XV. 9. 61
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séges, a lehetség gondolatban van meg; ezt a gondolatot fejezi ki

a subjunctivus.

VI. Föltételesen következményes mondatok.

.. A föltétel a beszél által fölvett oly ténynek, valósulható

lehetségnek, gondolati lehetségnek a gondolata, mely egy másik

ténynek, valósulható lehetségnek, gondolati lehetségnek a gondo-

tát kapcsolja magához következmény gyanánt.

Minthogy a beszél személy, midn valamely eseményt tény-

nek, valósulható lehetségnek vagy csak gondolati lehetségnek

vesz föl, a saját felfogásából indul ki, mely rá nézve a legtisztább

jelen: azért a föltételesen következményes mondatoknál a jelen ido

(praesens tempus logice) szolgál alapul.

Nézzük e mondatok három legközönségesebb faját.

1. Ha föltétel olyan, hogy magában véve is létrehozza a kö-

vetkezményt : akkor a következmény ép oly bizonyos, mint a föl-

tétel beállása. Minthogy a bizonyosságot az indicativus fejezi ki,

azért mind a f mind a mellékmondatban az indicativus áll és pe-

dig bármely idben :

(Midn ezt a jelenben mondom, már most

Si hoc dieis, enas. a jelenben bizonyos a tévedésnek a jövben való

• c diees, errabis. beállása.)

(Midn ezt a jelenben mondom, a jelen-

~. , ...... ben elegend oknak tartom a múltban történt
Si hoc ducisti, erra- °

risti. mondásodat a múltban következményként tör-

tént tévedés létrehozására.)

(A jelen akarásodat elegend oknak veszem
1 m

'

tes!

9
föl arra, hogy bizonyos legyen a következmény

hogy : dabo tibi testes.)

2. Ha a föltétel valamely eseményt nem ténylegesnek, hanem
csak valószínilleg beállhatónak, azaz: valósul-

ható lehetségnek tüntet föl, akkor a belle

folyó következmény is csak mint valósulható
Conjunctivm

lehetöség 8Zerepelhet. — Ilyenkor mind a f,

mind a mellekmondatban conjunctivus, infecta

áll, pl. Dies dejiciat, si velim enumerare, quibus

bonis male evenerit. (Cic. N. D. 3, 32.).

Ha mind a föltételt, mmd a belle folyó következményt való-

sulható lehetségnek tüntetjük föl nemcsak a múltban, de egyszer-
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«mind a jelenben is, áll a conjunctivus
f perfecta, pl. Si quid ab

homine utilitatis tu«e causa detraxeris, inhumane feceris. (Cic.

-Off. 3, 6.).

3. Ha a föltétel valamelyt eseményt olyannak tüntet fel, mely

csak gondolatban lehetséges, de a valóságban

Suljjuncticu* nem, akkor a következmény sem lehet tény vagy
condicionalü. valósulható lehetség, hanem szintén csak

gondolati lehetség. Ilyenkor mind a f mind
a mellékmondatban subjunctivus, infecta vagy

subjunctivus, perfecta áll

;

Pl. Si hoc dicerm, (8ed non dicis, non erras. Mind a föltétel,

mind a következmény mint a valóság ellentéte

van föltüntetve.)

Si hoc áixüses, erra- (Sed non dixisti, non erravisti. Ha mondá-
rwies '

sod befejezett tényként állana, akkor tévedésed

is befejezett tény volna.)

A conjunctivus és subjunctivus condicionálisnál az id a

tiszta jelen id; mert valamely embernek személyes nyilatkozása

magára a nyilatkozó személyre vonatkoztatva a legtisztább jelen

(praesens tempus logice).

Az I—VI. mondatfajokból látjuk, hogy akár a fó'mondat
akár a mellékmondat modusát nem a kötszó, hanem a gon-
dolat minsége határozza meg (hogy t. i. a tényt, valósulható

lehetséget vagy csak gondolati lehetséget fejez-e ki); valamint

azt is látjuk, hogy : a conjunctivus és subjunctivus nem jelölik meg

az idt (mert azt az indicativusi ige vagy a személyesen nyilatkozó

személy nyilatkozási ideje határozza meg), hanem : a conjunctivus

valósulható lehetséget, megvalósulásra való törekvést, a subjunc-

tivus pedig valósulhatatlan, tehát csak gondolati lehetséget, a

valóságnak ellentétét jelöli.

Végül meg kell emlitenem, hogy Gossrau a következetlenség

hibájába esik, midn mondattanának 463. §-ában csak consecutio

temporumról beszél.

Mert ha a conjunctivus- és subjunctivusnak, úgyszintén a

participiumnak és az infinitivusnak az idejét az indicativusi ige ha-

tározza meg (mint azt fönnebb láttuk), akkor az idk következésé-

rl nem lehet szó ; mert csak egy id van, t. i. melyben az indica-

tivusi ige áll, erre az idre vonatkozik a conjunctivus vagy sub-

61*
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junctivus az befejezetlen vagy befejezeti cselekvésével.— Itt ész-

szeren csak consecutio modorum-rél lehet szó, pl.

Caesar milites hortatur (tény, indicativus), ut fortdter pwgnent

(valósulható lehetség conj. infecta).

Caesar milites cohortatus est (a jelenben csak gondolat), ut

fortiter fiigaarent (a jelenben csak gondolat, emlékezet, a meg-
valósulásra való törekvés kifejezése nélkül subj. infecta).

Vagy : Si hoc dicas, erres.

Si hoc dicem, errares.

Si hoc dixisses, ermvisses.

Itt tisztán csak a modusok következnek egymásra ; közös idejök

a személyesen nyilatkozó személy jelen ideje.

Indicativus.

Consecutio modorúm.

befejezetlen cselekvés befejezett cselekvés.

Conjunctivus, infecta. Conjunctivus, perfecta.

Subjunctivus, infecta. Subjunctivus, perfecta.

Conjunctivus, infecta. Conjunctivus, perfecta.

infinitivus, perfecta.

participium, perfecta.

infinitivus, infecta.

participium, infecta.

1. Praesens (tempus) : prae-

sens (log.) actio infecta,

prseterit (log.) actio per-

fecta: igazi tény.

2. Praeteritum (tempus) :

preter.inf. ; prseter. per-

fecta; praesens (hist.),

prseter. (hist.) : emléke-
zet.

3. Futurum (tempus) : fu-

turum, infecta és futu-

rum, perfecta; impera-

tivus, hortativus, Con-

cessivus, ndum est

:

meglev szándék, szük-

ségesség.

Példák

:

1

.

Canes aluntur in Capitolio, ut significent, si fures venerint.

(Cic. Ros. A. 20.).

Non ita generáli sumus, ut ad ludum et iocum facti esse videa-

mur. (Cic. Off. 1, 29.)

2. Miltiades accusatus est, quod, quum Parum expugnare

posset, a rege corruptus infectis rebus discessisset (Nep. 7.).

Unum illud extimescebam, ne quid turpiterfacerem vei iam

effecissem (Cic. Att. 9, 7.)

3. a) Multi erunt, quibus litteras dare possis, qui ad me liben-

ter perferant (Cic. Fam. 16, 5.).

Qufle fuerü causa, mox videro (Cic. Fin. 1, 10.).
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b) Jubebo te ecúbere.

Audio avem c&nentem.

Yiáebor litteras scnpsisse.

B.abebo domum emptam.

Indicativus.

Prae&em (tempus) hist.

tényleg emlékezet.

Prassens historicum
a vezérmondat állítmánya.

Befejezetlen cselekvés

Conjunctivus, infeota.

Subjunctivus, infecta.

Befejezett cselekvés.

Subjunctivus, perfecta.

Példák:

Ubii petunt atque orant, ut Cuesar eibi parcat (Ctes. B. G. 6, 9.).

Sulla8UOs horiatur, uti fortém unimum gererent(8al\. Jug. 107.).

Agunt gratias, quod sibi pepercissent (Caes. B. C. 1, 74.).

Mikor lehet tehát consecutio temporum-rl szó ?

Ha mind a fmondatban, mind pedig a mellékmondatban

tény van kifejezve s ennélfogva indicativus áll, mely egyedül képes

az idket (tempus prasens, praeteritum, futurum) megjelölni.

A consecutio temporumnál valamennyi mondatban indicati-

vusban áll az állítmány és pedig ugyanazon fajtájú idben, t. i.

mind a f# mind a mellékmondatban úgynevezett fidben, vagy

mind a f mind a mellékmondatban úgynevezett történeti idben.

Itt is érvényesül a logikai szabály, mely szerint : realitással

realitás, gondolattal gondolat áll függési viszonyban.

Consecutio temporwm.

Vezérmondat

1. Praesens (tempus) : pra-
sens, infecta prsesens,

perfecta (pr*-t. log.) tény.

2. Praeteritum (tempus)

:

prseter. infecta és per-

fecta ; praes. (bist.), prset.

(hist.) emlékezet.

3. Futurum (tempus) : fu-

turum, infecta ; futu-

rum, perfecta. Impera-
tivus, hortativus, con-

cessivus, ndum est.

befejezetlen cselekvés

prsesens, infecta.

praeteritum, infecta.

futurum, infecta.

infinitivus, infecta, par-

ticipium, infecta.

befejezett cselekvés

prsesens, perfecta.

praeteritum, perfecta.

futurum, perfecta.

infinitivus, perfecta.

participium, perfecta

Példák:

1. a) Bomee videor esse, dum tuas litteras lego (Cic. Att. 2, 15).

b) Audio, quod dixisti.

Terra nunquam sine usura reddit, quod accepit (Cic. Ben. 15.).
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2. a) Miltiades erat inter eos dignitate regia, quamvis carebat

nomine (Nep. Miit. 1, 2.).

üt Athenas veneram (=ibi eram, exspectabam ibi iam quar-

tum diem Pomptinum (Cic. Att, 5, 10.).

Audiedam quod dixeras.

b ) Miltiades Chersonesi omnes illos, quos habitarat annos^

perpetuam obtinuerat dominationem, tyrannusque fuerat appel-

latus, sed iustus (Nep. Miit. 1, 2.)

c) Legatos ad eum mittunt, cuis legationis N. et V. princi-

pem locum obtinebant (Cses. B. G. 1, 7.).

Demura Liscus, quod antea tacuerat, proponit (Caes. B. G*

1, 17.).

d) Miltiades hanc pecuniam quod solvere in praesentia non
poterat, in vincula coniectus est, ibique diem obiit supremum
(Nep. 7.).

Audivi, quod dixeras.

3. a) Ti. Gracchus tam diu laudabitur, dum memória remm
Romanarum manebit (Cic. Off. 2, 12.).

b) Audiam, quod dixeris. g

c) Salutem quum his dederis, trés fratres reipublicse condo-

naveris (Cic. Lig. 12. Egyik cselekvés a másikat magában foglalja,,

vele összeesik.)

Ha azt akarjuk, hogy tanulóinknak a modusok természetérl,

lényegérl helyes fogalmuk legyen és azokat helyesen és tudato-

san használni tudják : okvetetlenül szükséges, hogy a modusok tanát

az iskolában ily alapon tárgyaljuk. Én, a ki a zombori gymnasium
4. osztályában már kétszer tanítottam a mondattant, arra a tapasz-

talatra jutottam, hogy a tanulók ily alapon való tárgyalás mellett

sokkal rövidebb id alatt jöttek tisztába a tempusok és modusok
természetével és helyes használatával. — Hogy ezt a czélt elér-

hessük, rendkívül fontos, hogy a mondatokat eleinte jó hosszú ideig

a legnagyobb lelkiismeretességgel elemezzük. A latin mondattannak

ily alapon való tanítása módját tanártársaim is elfogadták mód-
szeres értekezleten és az értekezleten hozott határozatot a tankerü-

leti figazgató is helyben hagyta.— A latin mondattan tanításának

ezt az alapját, melynek czélszerüsége kétségtelen, a többi gymna-
siumok latin nyelv tanárainak, valamint a tankönyviróknak is

figyelmébe ajánlom.

Munkács. Daniklovtcs Kálmán.
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BAJZA JÓZSEF DRAMATURGIAI MUNKÁLKODÁSA.

(Vége.)

Az Athenaeum színi kritikusa (25) egy alkalommal ezt a

megjegyzést teszi: «Sok dologtól függ, hogy kevés ember van-e

vagy sok az eladásokon. Ezt az universalis criticus is meghal-

laná, ha zsoldja elvesztése terhe alatt nem volna kötelessége

rágalmakat írni*. Ezt a megjegyzést Csató magára veszi s dühö-

sen kérdi, hogy hát zsoldos kritikus ? Kikelésében támogatja

Orosz is, — s így indul meg Bajzának Csató Pállal való sajnálatos

polémiája.

Csató Pál irodalomtörténetünk egyik tragikus alakja, kinek

hosszas fáradtság, küzdés után szerzett jó hírnevét Bajzával való

polémiája tönkreteszi s , a helyett, hogy hosszas munkássága

után jutalmát nyerné, aránylag csekély hibája miatt erkölcsileg

elbukik. Bukása igazságos, de nagy mértékben részvétet gerjeszt.

Csató *) csatószegi székely családból származott és a bihari

Sarkadon született 1804-ben, épen Bajzával egy évben. Egy ideig

papságra készült s növendékpap volt már, mikor vallásos kételyei

miatt e pályát elhagyta. Késbb jogot hallgatott s korán irogatni

kezdett : meséket és idylleket küldözgetett a Tudományos Gyjte-

mény Koszorú ez. melléklapjába. Nevel is volt elébb gr. Batthyány

Kristófnál, késbb Chernél Ferencznél Bécsben és végül a Bohus-

családnál. Elkel, jó társalgó, francziás könnyüségü ifjú volt; jó

adag alázatosság megfért benne, a melylyel némelyeket megnyert,

másokat meg elidegenített, mert e tulajdonságát némelyek csúszás-

mászásnak magyarázták, pedig az szegény sorsa által eléggé okada-

tolva volt. Helyzetének sanyarúságát eléggé feltünteti a Phantasta

és Fiatal sziv czímü beszélyeiben, a melyekben a szegény és alá-

rendelt ifjúnak az úri kisasszony iránt való szerelmét festi. írt ne-

veléstani munkát is. 1831-ben akad. irnok lett, 1832-ben pedig

akad. lev. tag s csakhamar pályadíjat is nyert a magyar nyelvbeli

ragasztokok és szóképzk ez. munkájával. Egy ideig volt a Hirnök,

majd Helmeczy hívására a Jelenkor mellett. ír a Közhasznú esme-

*) Csató Pál szépirodalmi munkái. Bevezetés. Kiadja a Kisfaludy-

Társaság.
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retek tárába s a Társalkodóba és Széchenyi müvei nyomán a józan

mérsékelt haladás híve. Orosz József Fillértára mintájára Batka-

tárt akar megindítani, de nem sikerül. Nem tud megélni Pesten s

ekkor megy a Bohus-családhoz nevelnek. Innen Bajzához, kivel

jó ismeretségben van, levelet ír, melyben keseren szól a sorsról,

melylyel nem bír. Nemsokára meghal a tanítványa s 1835-ben

újra Pesté jön s a Bajzolatok segédszerkesztjévé lesz. Életének

talán ez a szakasza döntött következ sorsa felett, mert való-

színleg e Bajza-ellenes körben szítta magába a Bajza elleni gy-
löletet, a mely t, mivel a véletlen amúgy is folyton szembeállí-

totta ket, tragikai vétségbe s annak nyomán az erkölcsi bukásba

kergette.

El-eljár a drámabíráló választmány két heti üléseire s annak
Jakab után jegyzje is lett. ír a Kritikai Lapokba is : bírálja Kiss

János Iphigenia- fordítását, Árvay Nk iskoláját és Császár Ferencz

Ntelen philosophusát és oly kitn elméletét nyújtja a fordításnak,

a melyhez képest a Batsányi-Gatterer-féle regulák jelentéktelenek.

maga Hugó Angeloját fordítja le s általában a franczia esprithez

ragaszkodik, nem szeretvén Kisfaludy, Fáy, Kovács P. patriarchá-

lis alakjait. A franczia pezsg életet igyekezett bevinni a gyorsan

fejld fváros életképébe. 1833-ban ír is a Társalkodóban a vande-

ville érdekében, a mely mfaj akkortájban hódítá meg Párizst.

Fiatal házasok ez. mvét, melyet 1837-tl kezdve gyakran játszot-

tak, könnysóg, derültség, szabatosság jellemzik. Döbrentei is meg
akarja nyerni Csatot, de ez az Athenaeum triumvireihez csatlako-

zott. Támogatja Bajzát az írói névtelenségrl szóló vitában Stan-

csicsnak kritikai Értekezletei ellen írt bírálatával, dicséri Vörös-

marty Fátyol titkai ez. darabját s védi egy bécsi kritikus ellen.

Toldy szívesen is fogadta Csatot, de Bajza nem bízott az ingatag

hirlapiróban. Talán ez fokozta Csatónak talán már csírájában meg-

lev szenvedélyét Bajza ellen.

1834-ben Csató, mint nevel Bohuséknál, az Athenaeumisták-

tól vár akár helybeli rendes akadémiai tagságot, akár más, fizetés-

sel járó állást a fvárosban. Toldy kész is t pártolni. Erre Bajza

ír a Világoson tartózkodó Csatónak, hogy sokan nem bíznak benne,

mert Döbrenteivel is jól van ; nekik pedig készen kell lenniök a

küszöbön lev titkárválasztáson s azért majdnem reversalist kér

arra nézve, hogy Csató mindenben velük fog szavazni. Csató ezt

megadta és Bajzáékkal szavazott.
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Toldy 1835-ben titkár lett s így a segédjegyzi, levéltárnoki

és a Tudománytár szerkesztségének állása üresen maradt az Aka-

démiában. E három állást együtt Gsató kívánja, de csak a Tudo-

mánytár szerkesztését nyeri el, évi 200 írt jövedelemmel, mert a

más két állást Gzuczornak adták, hogy t állandóan a fvároshoz

csatolják. De a szerkesztség is elég alap volt Csaténak, melyre

mindjárt megházasodott ; elvette Gelle Karolinát s vfélyei Toldy

és Bajza voltak.

Dolgozni kezd, sok novellát ír, a melyben haladást kép-

visel s a Eisfaludy-Társaságnak is tagjává lesz. De nyughatatlan

lelke nem engedi pihenni. Azzal a sejtelemmel táplálja szívét, hogy

Bajzáék t a Tud. tárral megcsalták. Lemondott a szerkesztség-

rl s helyébe Luczenbacher és Balogh Pál léptek. Akkor a Kurír

szerkesztségeért folyamodott s hogy azt megnyerje, egyszerre con-

servativnak vallotta magát; hivatkozott a Báuerle Theater-Zeitung-

jában megjelent és I. Ferenczet dicsít költeményére. A Kurirt

Bajza is kérte s ez még inkább lazította viszonyukat, pedig egyik

sem kapta meg, hanem Balázsfalvi Orosz hatalmaztatott fel arra,

hogy a conservativ Hírnököt megindíthassa.

Gsató tehát újból csalódott s csapásai tetzéseül szülei is

azon idtájban haltak meg. Újból Bajzáékhoz fordult volna, de ez

nem igen volt lehetséges, mert már nem bíztak benne. Gzuczort a f-

nöke elrendelte a fvárosból s Gsató az helyét kéri Bajzáéktól, de

33 szavazatból csak egyet kap s helyette Szalay választatok meg.

Akkor gr. Dessewffy ajánlatára a Hírnökhöz ment munkatársnak

s fájó szívvel hagyta el a fvárost. Még egyszer megkísérli a fvá-

rosban maradhatást és dramaturg akar lonni a nemzeti színház-

nál. Alkudozásba is lép Bajzával, kivel évi 800 frt fizetésben meg

is egyeztek. De Csató több évi garancziát kért, a mibe a színházi

választmány nem egyezett bele p így ennek is vége lett. Ez döntött

Csató sorsa felett, ez pályája fordulópontja. Eddig vidám volt,

ezután epés lett r azok ellen fordult, a kik az felfogása szerint

cserben hagyták t. így lett Gsató Pál az Athenseistáknak s fkép

Bajzának a legdühösebb ellensége.

Láttuk fentebb, hogy miként kerül az Athemeistáknak a ke-

zükbe az akad. élettel a tudomány, a Eisfaludy-társasággal a köl-

tészet 8 a színházzal a mvészet. Ekkor állottak elé az ifjú ellen-

felek, hogy e nagy befolyást ellensúlyozzák, mert hogy Bajzáék kizá-

rólagosak és pártoskodók, az a vád az ifjú írók közt általános volt.
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Frankenburg parodizálja Vörösmarty Toldiját s Bajza Apotheozi-

sát, a miért t ezek becsületsért pasquillánsnak nevezik. Mun-
kácsy, Stancsics, Kunos felszólalnak az akad. drámai pályázaton

való pajtáskodás ellen, mire Döbrentey ki is lép a bizottságból 8

Horváth Cyrill visszavonja a pályázatról Kuthen czimti mtivét.

Végre is a támadó ifjú párt kevesbedett, satnyult. A tehetségeseb-

bek, mint Gaal, Garay, Vajda P., az Athenseum felé hátráltak s

csak egynehány, többnyire tehetségtelen maradt a pártban. Mun-
kácsy svábhegyi nyaralójában izgatja híveit Bajzáék ellen s a Baj-

zolatok, Szion, Természet folytatják is a csatározást az akadémia

ellen. E jelentéktelen csatározásokból 1838-ban lett igazi hadjárat,

a mikor Munkácsy kezébl a vezérséget Csató Pál veszi át s e had-

járat az nevéhez fzdik. 1838-ban febr. 13-án kezdi meg a Ma-
gyar hírlapok heti szemléjét s két évig folytatja azt s e két év alatt

minden közügyhöz hozzászólt. Világos eladásra és tiszta aesztheti-

kai elvekre törekszik s hatása azért értékes is. Bajza általában ke-

véssé híve az operának s azzal érvel ez ellen, hogy a hazafias szem-

pont elsbb a mvészetinél. Csató finoman magyarázgatja a m-
vészet és nemzeti élet egymásra való hatását. Vachot S. az Athe-

nseumban azt fejtegeti, hogy a drámákban a színpadi becs nem
lényeges ; ezzel szemben Csitó kimutatja, hogy hatni és élvezni a

hatást, ez a f a drámában. Híve a romanticismusnak s így üd-

vözli Kuthyt, mint Hugó követjét. Felismeri az ifjú tehetségeket:

Keménynek Károlyfehérvár ez. rajzát, Eötvös úti rajzait és Ku-
thyt az elsk között magasztalja.

A Bajzával való külön személyi polémiája akkor mérgesedik

el igazán, mikor Kazinczy Gábor a Társalkodóban pasquillánsoknak

nevezi Bajzáék ellenfeleit. Ekkor ront neki igazán mérgesen Csató

Toldynak és Bajzának is ; elébbit pártoskodónak szidja, ki compro-

m ittálja állását, az utóbbit pedig bunkós . modorúnak, a ki gátolja

az igyekezetet. Vörösmartyt és Baksay Dánielt is megtámadja, mert
védik Bajzát és Toldyt. Épen így ellensége Kovács Pálnak is és ezen

írók ellen táplált dühe miatt, mikor Horváth E. után akadémiai

rendes tagnak megválasztják, nem fogadja el azt. Méltányosságot,

türelmet, részrehajlatlan kritikát stb. ír a zászlajára. E mködésével
annyi dolgot ád Bajzáéknak, hogy az Athenaeum miatti zajgások

rovatán kívül külön is kénytelenek neki felelgetni.

A küzdelem dühösen folyik, mert a felek minden alkalmat meg-
ragadnak, hogy a már személyessé vált vitában egymásnak ártal-
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mára legyenek. így kapnak össze az angol lakistanev költi iskola

meghatározásában is. Csató a tengeri iskolát és a lakistákat külön

két iskolának tartja. Bajza így magyarázza meg neki ez iskolát

:

Cowper «tengeri* regényeitl származik e két egyet jelent név.

Wordsworth, Coleridge, Southey csak azért tartoznak ehhez, mert

a történet a cumberlandi tavak partján hozza ket össze. Az össze-

köt láncz köztük nem irodalomtörténeti charakterükben van, ha-

nem szoros barátságukban. Ebben természetesen Bajzának volt

igaza, de ennyiért fölösleges volt a személyeskedésbe annyira bele-

ereszkedni. Bajzáék így festik Csatot: «Neki minden sora nagy

kínjába kerül. » « Csató mindig a szerint méri kegyeit és büntetéseit,

a hogyan valakit szeretni vagy nem szeretni haszna kívánja.* «Ár-

verést tartott lelke szabadságára s eladta a legtöbbet ígérnek, kit

kaczag magában*.*) Erre meg Csató így jellemzi Bajzát : «Lassú,

nyomós f, szk és kiapadt képzelet, vels, férfias stiliszta, híres

kritikus és történetíró, a ki maradandó történeti munkát még nem
írt.» Toldytmeg így: «megbukott versel, insolens, pártos kritikus

minden akadémiai pletyka, rágalom, pártoskodás nagy mestere, az

encyclopaedikus mveltség, ügyes, sima hirlapíró stb.». Vörös-

martyt szintén : «jeles versíró, de középszer költ, ers a nyelvben,

de nem a gondolatban, tudatlan a tudományban.* Ilyen jellemzések

titán nem csoda, ha a Figyelmez-nek nagy részét hónapokig a

Zajgások foglalják el, melyekben Csatot az Athemeum álnev írója

zsoldos rágalmazónak nevezi. Erre Csató annyira dühbe jön, hogy

mindenképen módot keres arra, hogy Bajzát compromittálja. El-

mondja, hogy t Bajza régebben a maga részére akarta hódítani.

Rá akarta venni, hogy a Kurir ez. lap iránti kérvényét vegye

vissza s úgy majd akad. segédjegyzvé és a Tudománytár szer-

kesztjévé teszi. Ezzel Bajza is a legvégsre kényszeríttetett s

közzéteszi Csatónak hozzá irt 10 levelét, 6-ot 1834-bl, 4-et 1837-

bl, a melyekbl csak az tnik ki, hogy Csató végtelen ingatag em-

ber, hogy régen jó volt Bajzával s hogy a mit most tesz, csúf viszon-

zása Bajza régi szívességeinek. Csató csak annyit válaszolhat, hogy

nézetei változtatásához joga volt, de meggyzdése szinteségében

senki se kételkedjék. Bajza erre csak egy pár megvet szót szólt

s ezzel ez a híres polémia is véget ért. Csató 1839-ben leteszi szemle-

*) Figyelmez 1838. 34, 35. sz.
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író tollát a már 1841 február 15-én meghal. Az akadémiában hi-

deg jelentés szólt róla a a közvélemény is hidegen fogadta úgy
erkölcsi bukását, mint halálát a kormány hírlapírójának. Igazság

volt-e ez ? Int jel ez arra nézve, hogy a pártok életében jól vigyáz-

zon magára az egyén. A charakter magvát a pártelveknek sem
szabad feláldozni. A mi pedig Bajzát illeti, e polémia az ö ko-

szorúja leveleit egygyel növelte ugyan, de az a levél nem a legked-

vesebb. Csatóval szemben igen rideg volt s talán mindhármukra

vet egy kis árnyékot, hogy egy szorgalmas emberrel, habár gyenge

jellem volt is különben, kurtán s furcsán végeztek.

A Csató-pör után is voltak további vitái az Athenaeistáknak

s Csató után a Honmvész és a Balázsfalvi Orosz veszik fel a Gsató

által elejtett fonalat. Hol az egyik, hol a másik kap össze a hármas

szerkesztség valamelyik tagjával. így pl. Eomlóssyné színészn is

Vörösmartyval s Bajza Munkácsyval. Munkácsy azt ajánlja a Hon-
mvésznek, hogy a részeg ember elöl (Atbenaeisták) térjen ki, mire

Bajza ezt jegyzi meg : úgy látszik, hogy Munkácsy olyan jó humor-

ban lehetett, mint Falusy a Szerelem és Champagnei ez. darabban,

a ki azt gondolta, hogy a templom tántorog, pedig nem állhatott

meg a lábán. Ily hangon folyik a vita tovább is.

Közben a szinházigazgatósággal is meggyl a dolga a hár-

mas szerkesztségnek. Ugyanis a Változások a pesti magyar

szinháznál *) czím czikkben többféle értesítést közölnek az

Athenseumban a színházról, egyebek közt azt is, hogy az igazgató

gr. Ráday is le akar mondani. (Bajza után Ilkey, Szentkirályi,

majd NyáryPál pestmegyei tiszteletbeli fjegyz, 1843—44-ig mint

haszonbérl Bartay Endre s végre Ráday, ki már 1843-ban kinevez-

tetett az országgylés által országos figazgatóvá, voltak a színház

igazgatói). A közleményt az igazgatóság igen rossz néven veszi, a

mireBajzáek ((Nyilvánosság, névtelenség, feleletteher* czímen felel-

nek meg. Mondják, hogy közölték a Változások ez. czikket 1. mert

hírlap is van, színház is van ; 2. mert mindakett érdekel mindenkit

a vidéken is; 3. mert a színháznak sem árt a nyilvánosság. Nyil-

vánosságra feleljenek nyilvánossággal. Erre Ráday e czikknek írója

ellen vallató parancsot eszközölt ki, mire a triumvireknek világosan

megvan a feleletök. Vallató parancs fölösleges, 1. mert a szerkeszt

úgy is felels, 2. mert azt erkölcstelen tett vonja maga után, 3. czél-

*) Ath. ls:}9. 7. bz.

Digitized byGoogle



BAJZA J. DRAMATURGIAI MUNKÁLKODÁSA. 957

iránytalan, mert a szerkeszt úgyis maga magát vallja írónak. így

k is mind a hárman a czikk íróinak vallják magukat, mire a szín-

házi választmány sajtópört indít ellenük s azt meg is nyeri. Mind

a hárman együtt 32 írtra ítéltettek, de ügyvédjük panaszára a kir.

tábla megsemmisíti az ítéletet s a port többé a felperes sem indí-

totta meg. E pör miatt szünetelt a játékszíni krónika IV2 évig.

Bajza dramaturgiai mködésében jelentékeny a « Szózat a pesti

magyar színház ügyében • ez. m, a mely röpirat 1839-ben, talán

októberben jelent meg. B. ebben elmondja, hogy nyolez hét híján egy

évi szinházigazgatósága alatt keveset használhatott, de sokat tanult.

A mit tapasztalt, közzéteszi, ha nem kedves is az, mert használni

akar a köznek. Aztán « általános eszmék* fejtegetésén kezdi, pl.

hogy javító-e a színház, vagy erkölcsrontó. Schiller, D'Alembert

ebben a tekintetben védték a színházat, Rousseau támadta. Ma
nem errl vitatkoznak, hanem csak a színház fejlesztése módjairól.

Nálunk a színháznak nemzeti feladatai is vannak s mégis nehéz

meggyökereztetni. Némelyek elvi ellenségei, de azért a jó tónus-

hoz tartozónak tartják, hogy a német színházba elmenjenek. Né-

melyek szert szeretik a német színházat, mert azt mvészinek
tartják, mások meg azt mondják, hogy a magyar nem komédiásnak

született. Baj, hogy a haladásban igen sietünk. Erltettük a dolgot

s a színház nem felel meg a kívánalmaknak, mert puszta építéssel

nem lehet színházat teremteni ; ahhoz a munkához müv. tudo-

mány, rendszeres igazgatás és takarékosság is szükséges. Sok

intézkedést elhamarkodtunk, pl. azt, hogy mindjárt operába fog-

tunk s a drága énekesnk sokba kerültek (Schodelné 15,000 frt).

t operai ellenségnek kiáltották ki, pedig egyebet nem mondott,

mint, hogy az operát és balletet csak országos pártolás mellett lehet

szervezni. Az országos segély arra való nézt is kell, hogy több

ert szerzdtethessenek a színházhoz, hogy a színészeknek ne

kelljen hamar lejátszaniuk magukat.

Azután azt a kérdést veti fel, hogy « kell-e a magyar színhá-

zat országosan pártolni?* Ha a színház csak mulattató és büszkél-

kedni való volna, akkor nem annak ügye volna els dolgunk. De a

színészetet hazafias, fontos intézetté kell tenni s felhasználni arra,

hogy vele a nemzeti nyelv terjesztessék, fleg Pesten és Budán, mert

itt van az értelmiség. Iskola, templom és szinház képesek meg-
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magyarosítani a fvárost, a melyek közül pedig az els az iskola, de

a második a színház. Azután a aszindarabok és operák t czímén

folytatja értekezését, a mint következik/Mióta Carl, Wurda, Scho-

delné és Dobrowsky hangjai megcsendültek, minden figyelem az

operára van irányozva s a játékszín egészen «Schodelnévé» válto-

zott. Ha a színház kormánya eltérbe helyezi az operát, az másod-

rangú eltte ; fbb és fontosabb az, hogy a nagy közönség is azt

kezdi tenni, pedig operával nemzetiséget és nyelvet nem terjesz-

tünk. Az operában is van ugyan nemzetiség, de abban a magyar

szó nem fontos, mivel az operában a megértésre az ének szava

nem els rangú. Fáj a szíve, hogy az operai eladások telt házak

eltt folynak és a drámának nincs nézje. Fej leszszk, mondja

Bajza, a drámát s ha ez sem használ annak megkedvéltetésére

nézve, forduljunk hasznosabb dolog felé.

Ezen eszmének kapcsán arra az eredményre jut, hogy a

színház se magán-vállalat ne legyen, sem pedig magán-adako-

zásból ne éljen, hanem országos gondoskodás alá vétessék. Nem
lehet olyan hazafi, akár látogatja a színházat, akár nem, kire

nézve a színház országos pártolása közönyös lehetne. A szük-

ség' s pénz elkerítésére a koldulást nem tartja czélszerünek.

Szükséges volna 600,000 frt, melynek 5% kamatja 30,000 frt.

Ebbl 24,000 frt esnék a költségekre s 6000 frt csatoltatnék

a költségekhez. A tkét országos ellenrzés alá kellene vetni

és pontosan meghatározni, hogy mi czélból áldoz a nemzet.

Aztán jó volna rendszeres igazgatást szervezni. Ellenrré a nyil-

vánosságot tenné, az igazgatásban pedig gazdasági, fenyítéki és

mvészi részt különböztetne meg. Az els gyakorlati férfit, a máso-

dik jogértt és igazságosat, a harmadik tudományos mértt kivan.

Az igazgatónak legyen ellenrzése, de nyge ne ; erre pedig a tes-

tületi kormányzás, melynél az emberek egymást akadályozzák,

nem alkalmas. Javasol egy kilencztagú országos bizottságot, a mely

vizsgálná a számadásokat és az igazgató elterjesztéseire megjegy-

zéseket tenne s választaná az igazgatót. Színházépületnek ideigle-

nesen meghagyná a jelenlegit, de szükségesnek tartaná egy dísze-

sebbnek a Dunaparton való emelését. A színmüvek bírálatát az

akadémiára bízná s a szerzknek az els eladás után Vs osztalékot

s a második és harmadikból 2
/r. osztalékot juttatna.

A színház ügyeirl ez volt az els alapos dolgozat. Eddig is

volt ugyan szó a színház alapításáról, annak a nyelvre, nemzeti-
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ségre való hatásáról, de a színház szervezését részleteiben, a kivi-

telt is megjelölve, Bajza fejtette ki magyarul elször. Talán voltak,

a kiknek egyes kifogásukban, melyet e tervezet ellen emeltek, iga-

zuk volt, de tagadhatatlan, hogy Bajza nyújtott elször rendszeres

anyagot a nemzeti színház szervezésére s igen nagy része volt abban,

hogy a pesti színház az értekezése után nemzeti színházzá válto-

zott át s hogy már az 1839/40. országgylés a 39,882 frt építési

terhet kifizette, berendezésekre 50,000 frtot ajánlott meg s hogy

az intézet valóban nemzetivé fejldhessék, az elébbi összegeket is

beleértve a 400,000 frtot megajánlotta. (Bajza véleményeit támo-

gatta Yahot Imre is, ki 1840-ben «Még egy szózat » czímén szólt

bele a vitába. is az opera szkebbre szorításáért szállt síkra.

Mellette voltak még Toldyn és Vörösmartyn kívül Gaal és Egressy

is és a nagy közönség.)

Mint más felszólalásában Bajzát ez oldalról is sokan támad-

ták. Els sorban Nyáry Pál színigazgató a Jelenkorban, aztán f-

kép régi ellenfelei: Széplaki Vilmos a Századunkban, 1
) Vándori a

Társalkodóban,2
) Csató a Hírnökben s ugyancsak ebben a szerkeszt

Orosz József. Vándori ily czímen ír : tMás szózat a nemzeti színház

ügyében a haza rendéihez.* Azzal támadja Bajzát, hogy alapos

vitatást az röpirata nem keltett, pedig a reformerekhez számít-

tatik. Sok eszméjét magáévá teszi ugyan Bajzának s néhol inkább

helyesli Bajza eszméjét, mint Széplakiét, de általában elítélleg szól

róla. Bajza — szerinte — csak nemzeti ügyet szeretne látni a nem-

zeti színházban, pedig azt a mulatság érdekével párosulva sze-

retné tekinteni. Végül fkép azért kel ki Bajza ellen, hogy az

operát ki akarja küszöbölni. Orosz is úgy akarta feltüntetni Baj-

zát, mint operafalót. Még «Zerinváry Irma» kisasszony néven is

felszólalnak Bajza ellen az opera érdekében. E támadásban nem
tesznek különbséget fordított opera és fordított színm között s

Bajzát nyelvcsigázó pedáns szobatudósnak nevezik.

A sokféle hozzászóláshoz Bajza «Egy vád alaptalansága* 8
)

czímén felel, melyben általában szól az ellene tett megjegyzések-

rl, még arról is, a melyet Nyáry Pál csak készül kiadni. Csatóra

nézve csak azt jelenti ki, hogy a közönség olvassa el az Ath. és Fi-

*) Századunk 1840. 92., 93., 95. sz.

2
) Társalkodó 1840. jun. 4.

8
) Társalkodó 1840. 5. sz.

Digitized byGoogle



960 BALÓ JÓZ8EF.

gyelmez 1838. évfolyamáben közzétett leveleit s akkor tisztában

lehet vele ; Csatot tehát számba sem veszi. Azután pedig annak
kimutatásával foglalkozik, hogy nem operaellenes ; csak annyit

kivan, hogy a drámát kell inkább pártfogolni, mint az operát és

nem viszont. Orosz-nak pedig külön Orosz-bajok czimén felel meg
az 1840. évi Figyelmezben és sikeresen czáfolja t. Orosz azon-

ban újból támad és sérteni kívánja Bajzát, mint akadémikust.

Nevezetesen kicsinyli Bajza történetírói munkálkodását, mint a ki

szerinte a legkevesebbet dolgozott a történettudományi tagok kö-

zött. Majd azt állítja, hogy Bajza honosította meg a kritikában

a bunkós modort az Kritikai Lapjaival, melynek kora litteratu-

ránk daróczkora. Ekkor Bajza Újabb Orosz-bajok czimén felel meg.

így végez 45-tel is, meg Nyáry Pállal, kik azt mondják, hogy a szín-

házi viszonyokról mért nem írt ilyen bven akkor, mikor színház-

igazgató volt, a mikor a színház vagyonából annyit pazarolt el.

Ezeknek Bajza szintén a Figyelmezben felel s czáfolja a pazar-

lásra vonatkozó vádakat. Nyárynak oly nyolcz kérdést tesz fel,

melyekre Nyáry nem tud felelni s így Bajza hibátlansága a szín-

házi költekezés terén, mint fennebb láttuk, kiviláglik.

Ezután az Atheneeum más vitákba keveredik bele, melyek a
színházi dolgokat nem érintik. Orosz az Athenaeumot Asinaeum-

nak nevezi el, mert Bajza a Századunk-at Orosz-Század-nak ne-

vezte. Bajza erre csak így felel röviden, de csattanósan : Ha azt

mondja asinaeum, mi meg azt mondjuk : Orosz és ezzel elégtételt

nyertünk. Nincs is miért tovább folytatnunk ezeket a vitákat, a

melyek 1843-ban végkép végüket érték. E helyett folytathatjuk

Bajza dramaturgiai mködésének eladását — Játékszíni Króni-

kája ismertetésével.

A «Játékszíni Krónikát • Vörösmarty és Bajza az Athenaeum

1837. évi évfolyamának II. félévi 11. számában indítják meg és

szakadatlanul írják 1840-ig, a mint a szükség kívánja. Tudósításo-

kat írnak bele, a melyek komoly, józan kritikával vannak tele s

kezdetét képezik a helyes elveken nyugvó színi kritikának. Hol

Bajza írja meg egy-egy színházi eladás lefolyását, a darab ismer-

tetését, a szereplk játékát, hol pedig Vörösmarty, s mi közben az

egyes darabok velejét és a játékok milyenségét elmondják, a leg-

becsesebb drámai tudnivalók közlésére lelnek alkalmat s azért a

játékszíni krónika részletei megérdemlik, hogy azokból Bajzának

drámai elveit rekonstruáljuk, a mit meg is kisérlünk.
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A játékszíni krónika 1839-ben azért szakadt félbe, mert az

Athenaeum szerkesztinek a Bádayval való pörük után némely sze-

mélyekre nézve kötve volt a kezük s mert az a vád, hogy a külön-

böz zavarokat az Atbenseum csinálja, igen általános kezdett volt

lenni. De a színházi zavarok megtörténtek az Atbenaeum nélkül is

s így a szerkesztk ezen vád ellen igazolva voltak. Sülyedt a dráma
is, az opera is, mert Schodelnét úgy az igazgatóság, mint a közön-

ség igen elkényeztette.

Az 1841. év, a mint az Athenaeum és Figyelmez úgy Bajza

életében is jelentékeny, úgy a Krónika folyamatában is az. Ettl

kezdve Toldy és Vörösmarty csak kiadói a lapnak, az egyedüli

szerkeszt Bajza. Ekkor Bajza egy elszót tett közzé lapjában, ki-

jelentvén, hogy ezután is a szabadelvüség és haladás lesznek az

vezérei. A czikkekben ezután még inkább fog válogatni, mert látja

a lap iránt való érdekldést. A Figyelmez melléklapot megszün-

teti, azaz beleolvasztja az Athenaeum-ba, a mely így hetenként

háromszor jelent meg. Kijelenti azt is, hogy a polémiáknak is, a

mennyiben az igazság kiderítésére szolgálnak, helyet fog adni s a

játékszíni krónikát is, a mely 17a évig szünetelt, újból megindítja.

Ekkor ment át ugyanis a színház az országos küldöttségnek igaz-

gatásába, a mi Bajza javaslatai némelyikének teljesülését jelenté

s így elérkezettnek látta az idt, hogy a játékszíni krónika terén

elejtett fonalat újra felvegye és 1843-ig tartsa kezébe, a mikor a

Krónikát Végszóval zárja be.

Bajza 1837—1843-ig 96 darabot bírált meg: w, xxx, 25, 35,

38, Csanád, B. Bajza, Sz., Szebekl,.., Szebeklé..., Szebeklébi, 99,

600, Kéve, 13 — ob — Cs. jegyek és nevek alatt, melyekhez, ha

még Széplaki Erneszt és Velenczei Gábor álneveit hozzászámítjuk,

elttünk áll minden álneve és jegye.

Bajzának a Krónikában megjelent színi kritikáit elször is az

jellemzi, hogy ers meggyzdéssel védi azokban, ha szerét teheti, a

franczia romantikus drámát. 1841 decz. 13. a Korona és vérpad ez.

drámát ismerteti, 1842-ben jan. 12-én a Gyárnok-ot, márcz. 29-én

a Fehéreket, jun. 13-án Seneterre marquisnét, jun. 30-án Loren-

zino-t és jul. 22-én Charlotte kapitányt, melyekben igen jó alkalma

nyílik a franczia müvek hatékony tulajdonságait kiemelni.

Bajza szerint (Korona és vérpad) csak a francziáknak sikerült

megtisztogatni a drámát, hogy embereket állítsanak a színpadra,

kik valódi érzelmeket és indulatokat kifejez beszédet folytatnak

Philologiai Köalöny. XV. 9.
^
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b a helyzetbl, körülményekbl folyó és a charakterrel egyez gon-

dolatokat gondolnak és mondanak el. A legnépszerbb német író

is pl. Eotzebue képes a vétkest is részvét tárgyává tenni. Ebbl a

betegségbl a francziák kigyógyultak ; k szem elé állítják a vétket,

de meg is utáltatják. A francziák tiszták a sentimentalismustól, az

érzéseknek beteges analysisétl s ha valamely franczia darab

mégis e hibában leiedzenék, Bajza kész azt idegen s épen német

hatásnak tulajdonítani, mint pl. Eotzebue hatásának, a mint ezt

tévé Dumas Teréz ez. müve bírálatában. A franczia erkölcstelen-

ség ellen emelt vádakkal szemben Souvestre Gyámok ez. müvére

hivatkozik. E darabban egy asszonyka gyógyíttatik ki túlzó kép-

zelgéseibl, a ki a házas életben ideális világot, férjében regényhst

kivan. Férje derék munkás ember s kenyérrel él, nem ambróziá-

val. Az asszony ezt hidegségnek magyarázza és Lambert festvel,

a ki oly bolond, mint , már szökni készül. E közben azonban

Cantul keresked felvilágosítja a nt és az megbánva tervét, el-

utasítja a festt s párbaj helyett béke zárja be a darabot. E hivat-

kozásban az a nevezetes, hogy Bajza, a sentimentalismus költje,

mint élemedett kritikus épen az érzelgés ellen nyilatkozik.

A drámai cselekvény valószinütlensége szempontjából, a mely

váddal szintén a franczia drámát illették, a Fehérek czímü drámát

elemzi. Azt szokták mondani, így ír , hogy a francziák a valószín-

séget nem veszik számba s így könny hatásos darabot irniok.

Bajza szerint a németek még ily eszközzel sem képesek hatásos

darabot írni. Különben is, ha a szépség elfeledteti a valószínsé-

get, akkor sikerült a darab. E szempontból Shakespeare Romeo és

Júliáját említi, a mely egy kuruzslatos álomital szereplésén épül s

mégis remek darab, s azután azt az elvet mondja ki, hogy a költ

kezét nem kell fölöttébb megkötni. Dicséri a francziákat Charlotte

kapitány bírálatában is, kiemelvén a franczia ügyességet a német,

könnyekben olvadozó darabokkal szemben 8 korholja a német

Borszagú vígjátékokat; továbbá megrójja a Regél czim lapot,

hogy olyan franczia-ellenes irányú.

Bajza ezen irányával ellentétben áll Henszlmann Imre m-
ködése, a ki épen a franczia drámák nagy népszerségének káros

voltát hirdeti. Ebben az idben a másodrangú franczia ízlés da-

rabok ellen sokan keltek ki, úgy hogy a franczia darabok elleni

harcz egy évig tartott. A franczia korcsdrámák ellen szóltak:

Vahot L, Erdélyi, Gondol, Tarczi, Pulszky, Egressy. A Kisfaludy-
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iársaság is hirdetett pályázatot (1845) ilyczímen: Miért szükség

kerülni a franczia drámát, a mire D. Müller Godofred felel meg.

Henszlmann els czikke, melyben ily czímen ír: «Miért tetszik a

franczia dráma?* 1
) a franczia darabok népszerségének okait

a következkben találja: 1. hogy azok újak, 2. a sok rohamos

fordítás megakadályozza az eszméldést, 3. abban, hogy a franczia

más téren is uralkodik, nemcsak az irodalom terén. Végül ajánlja,

•hogy a kritikának és egy nemzeti intézetnek, mint a színház,

nem kell ezek után indulni. » Ennyivel azonban nem elégszik meg
Henszlmann, hanem akadémiai felolvasást is tart a franczia szín-

mvek ellen 2
), melynek czíme: «Az újabb franczia színköltészet

és annak káros befolyása a miénkre. » Ebben fejtegeti azt, hogy a

francziák milyen felületesek és azonkívül egyhangúak is, mert a

fr. akadémia mindenhatósága és Paris elssége fölöttébb egyön-

tetvé teszi azokat. Börne helyesen mondta a franczia darabokról,

hogy 12 bellük egy tuczat. A francziákat általában kötik a sza-

bályok, de ha valamelyik kitör a korlátok közül, az a formát el-

hagyja és féktelenül tör az idomtalan felé. A francziánál a mese a

f, nem pedig a jellem, azért hagynak minket üresen a franczia

darabok; igazi hatás ugyanis csak a jellembl származhatik. Ha
megtörténik is, hogy a franczia író szabályszer akar lenni, a min-

den oldalról szabályozott élet még vígjátéki jellemeket sem enged

az illet író kezében fejleni. Az ilyenek egy chablon-alak tökéletes

eladásához ragaszkodnak s modorosak lesznek. Eszméitet dara-

bokra van szükségünk, azok pedig nem a francziák. Számba veend
még az is, hogy a franczia darabok romlott világa megrontja úgy
a színészt, mint a közönséget.

Henszlmannak e fejtegetéseire Bajzáék nem felelnek, mire

Henszlmann nagyon kikel az Athenamm kritikája ellen s ekkor

szólal meg aztán Bajza, hogy Henszlmannak megfeleljen. E fel-

szólalása azonban eléggé rabulisztikus és több oldalról sántít
;

különösen Shakespeare- re vonatkozólag téved az ítéletében. Sze-

rinte Shakespeare 1. nagy psycholog, de nem mindenki érti meg,

2. nincsenek arra való színészeink, hogy darabjait jól adják el,

3. Sh. « szertelen* nagy, de a magyar szellemnek nem felel meg, s a

mi darabjaiban 200 évvel ez eltt nem volt botrányos, az botrányos

l
) Regél. Pesti Divatlap. 1<S41. 31. sz.

a
) Begü. 35—38. sz.

62*
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lehet most*) Aztán áttér a franczia drámák jellemzésére s kiemeli

azoknak cselekvényét, mert szerinte a drámában a cselekvény a-

f, a mibl következik, hogy a franczia darabok igen színszerek,

igen jól eladhatók. Jellem nélkül lehet dráma, de cselekvény nél-

kül nem. A franczia drámák nyelve az élet nyelve, mert azok az-

életet ábrázolják. Erkölcstelen irányukat nem rója meg, mert ez

irányú sajátságaik a kitzött czélhoz tartozó eszközök, habár er-
sek is. A borzasztónak hajhászásáról sem emlékezik meg, hanem
a franczia darabok mentségéül arra utasít, hogy a franczia szín-

költészet ez iránya csak 20 éves, s így még nem fejldhetett ki

és rossz híre a sok gyenge utánzó miatt keletkezett.

A két felszólalás legfbb eredménye az, hogy Henszlmann

egyoldalúan gylölte a franczia drámát, míg Bajza annak csak

mvészi elsségét vitatta. Azután fkép a cselekvény és jellem

kérdésében különböztek, de ebben mind a ketten tévedtek. A mai

kritika szemüvegénél a drámai cselekvényt és jellemet nem lehet-

egymástól elválasztani. Helyes cselekvény nélkül nincs helyes jel-

lem es viszont.

A Játékszíni Krónika egy másik jellemvonása az, hogy Bajza

bírálja benne egyes színészek játékát s elveket hirdet a játszásra

nézve. Erre szükség is volt, mert pl. Dérynét azért kell megrónia,

hogy egy koldusasszonyt az Elevenholt házaspárban — selyem-

kötényben és felpiperézve jelenít meg, ennyire elsbb volt akkor

a színészek hiúsága, mint a mvészi szempont Az efféle kritikák-

ért összeütközésbe jön Bajza Egressyvei, akit több szerepében rótt

meg, pl. Coriolánját nem találja elég méltóságosnak s oly kifogás-

talannak, mint a Regél kritikusai : Henszlmann és Vahot Imre.

így rója meg Egressyt Kean-ben is, mi közben Hamlet-ben és Egy

úr és egy asszonyság-ban pedig elismeri haladását. Bajza nem sze-

reti a színészben a túlságos naturalismust s szerinte a színésznek a

szépség rovására élethünek lenni, nem czélszerü. » Mvészi idealis-

mus az elve, a mit azonban, sajnos, nem fejt ki.

Egressy nem trheti Bajzának rávonatkozó kritikáit s a

következ czímen válaszol neki: « Párbeszéd Szebeklébi és Egressy

6. között színészeti dolgokról. Irodalmi jelenet parliamenti mo-

dorban. »

Egressy szerint Bajza nem jó kritikus, mert csak az

*) Othello bírálatában is. 1842.
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Engel-fóle elméletek híve, kinek a széprl való fogalmai roccoco

színek.*) A mvészet szerinte második élet, és ebhez kell ragasz-

kodnia a színésznek, mert az emberi természet mindenkor ugyanaz

marad, csak a korok és helyzetek szerint módosul. A mvészet
-czélja az egyéni, a jellemzetes, csakhogy a mvészetben megjele-

nl egyéniségnek idealismus nélkül eléállását sem fejtegeti. —
Ennyiben a vita mindkét részrl csak tapogatózásnak mondható,

mely b abban, hogy az itt-ott eltanult, de fel nem dolgozott

általános elveket hangoztassa, de szk az érvelésben, ertelen a

feldolgozásban. Ez mindenesetre jellemz vonása az akkori kri-

tikának.

Bajzának általános elvei a drámáról az színi kritikáiból

megállapíthatók, habár hiányosan is, de annyira, hogy az el-

kel állását e téren kellleg méltányolhatjuk. Megjegyzései a cse-

lekvényre, a jellemre, e mfaj nemzeti vonásaira s az eladásra

vonatkoznak, s ki tagadja, hogy ezek a drámát alkotó elemek?

A cselekvényre vonatkozólag Iffland Ügyvédekjében meg-

rója, hogy az író a küls okok közbevegyítésével bonyolít, a

mibl következik, hogy a cselekvény fejlesztését a jellembl,

lélektani okokból kívánja eredtetni. Munkácsy «Tündér Ilona tt-

jában kiemeli, hogy az élet és a tündérelemek nincsenek benne

összefüggésben, tehát egységes cselekvényt óhajt. Szigligeti Ró-

zsájában azt rója meg, hogy abban Ország és Rózsa viszonya már
a darab elején be van fejezve s így a fejldésnek, bonyolódásnak

semmi helye sincs benne, tehát a darabban fel kívánja tüntetni a

lelki élet motívumait, a czélt, a szenvedélyt s a küzdelmet.

A jellemre vonatkozólag a Leány és nem fiú czím darabban

azt tartja hibának, hogy a kis, 10 éves Eugéniával, a kit br. Gyökei

-és neje örökbe akarnak fogadni, de a kire vonatkozólag Gyökei azt

óhajtaná, hogy fiu legyen, neje pedig azt, hogy lány legyen, a

nemi különbségrl egy egész felvonásban beszélgetnek, a mi ízetlen

eljárás és 10 éves gyermekhez nem ill. E szerint a darabokban az

egyént híven jellemz párbeszédet sürget. A Múlt és Jelenben

Batteux (fr. kritikus) ellen lel alkalmat kikelni, a ki a szolgai után-

zatban találja a mvészet czélját, Bajza szerint pedig a természet

hü utánzása lehúzza a mvészetet a köznapiba. Azt ma is meg-

*) Pauer Károly, B. mint kritikus. Phil. Szemle.
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kívánjuk, hogy a drámai jellem idealizált legyen. Az Idegen n cz-

ínüben Petrovszky Mária, lengyel szabadságbs lánya oly gyalázat*

nak tartja, hogy szabadságbs lánya, hogy titkolja kilétét, bárha*

felfedezhetné azt, s akkor a Henriké lehetne, a kit szeret. Ez alak

Bajza szerint nem psychologice kigondolt, ugyanis földfeletti ideális

akar lenni, de a természetestl messze távozván, nem kelt érdeket.

Ebben a bírálatában tehát Bajza bizonyos ragaszkodást mutat a
realismus iránt is.

Figyelme kiterjed a dráma nemzeti vonásaira, midn Picard

Begél czímü mvének eladásáról szól. Kiemeli, hogy mivel a
magyar más, mint a német és franczia, olyan társalgási mvek, a
milyenek e nemzeteknél eléfordulnak, nálunk nem hathatnak. Ná-

lunk nem elég az élénk dialóg, nyelvünk sem olyan, hogy a magyar
színész sebes beszédet érthetséggel kapcsolhatna össze. Majd al-

kalma van Bajzának megjegyzést tenni arra is, hogy idegen darabok

fordításában az idegen kifejezéseknekmegfelel magyarkifejezéseket

kell a fordítónak keresnie. így pl. Az arany király, A madarász és

az uszkárnyíró czímü darabban, melyet Hopp után Fáncsy fordított,

megrója, hogy tréfaszó gyanánt jéminit és örömrivalgásként juhhei-t

mondanak. Nem csodálkoznék, ha a bécsi leopoldvárosi színházban

hallaná ezeket, de a magyar mvészet templomába nem valóké

A jémini helyett ezeket ajánlja : Oh Józsue ! Oh fúró és kalapács

!

Oh Béla futása ! Oh fesz és pöf ! Oh szólásszabadság magamnak,

de nem másnak! A Törvény czím m bírálása közben han-

goztatja, hogy a színháznak nemzeti eredetiségre kell törekednie.

A színháznak a nyelv és a nemzetiség a ezélj a, nem pedig csak a

mulatság. Inkább bukjék tíz idegen, mint egy hazai termék.

A Kérk ez. vígjáték bírálása alkalmával felsóhajt, hogyan lehet

színészeinknek Kisfaludyt nem szeretni, a kinek halála óta a víg-

játék egyáltalában nem haladt. A színészek az darabjainak má-
sodrangú szerepeire nem akarnak vállalkozni, pedig ha igaz is az,

hogy Kisfaludy ni alakjai nem nagyon kidolgozottak, elhanya-

golásukkal mégis el lehet rontani az egész darabot.

Ily módon Bajzának mindenre kiterjed a figyelme, úgy a&

elméleti dolgokra, mint a gyakorlati eladásra nézve. Kuthy

Ariadnejának tárgyalása közben arra is talál módot, hogy a regény

és dráma közt lev különbséget érintse. Ugyanis Kuthynak e

darabja egy kissé homályos, mert elre keveset sejtet, mivel foly-

tonos meglepetéseket akar szerezni a nézközönségnek. Ez Bajza
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szerint a drámában nem szükséges, inkább alkalmazható a regény-

ben. Idézi Diderot-t, ki szerint a néz minden szereplnek a meg-

hittje s hivatkozik Aristotelesre, a ki helyesli azt, hogy a tragiku-

sok legtragikusabbja , Euripides, nem tartózkodik elmondani a

prologban a bekövetkezendket.

Ezekben mutathatjuk be Bajzának a drámára vonatkozó

elveit és tudását, de ez is bizonyítja, hogy joggal kér helyet azok

sorában, a kik e hazában az emelkedettebb színi kritika megala-

pításán fáradoztak és a kik helyes drámai elveket hirdettek a

közönségnek. Az mködése e téren is beleolvadt a közébe s mivel

munkássága nem látszik valamely kitn egységes munkában,

kicsinyléssel lehetne e tekintetben Bajzára tekinteni. Ez azonban

igazságtalanság volna. Az jellemzését annyival nem fejezhetjük ki,

hogy kitn hírlapíró volt, mert ha e kifejezés jelentségét azokra

az idkre vonatkozólag elemezzük, a mikor e hivatás más felada-

tokat foglalt magában, mint ma, kiderül, hogy Bajza az kritikai

mködését nagy részben a hírlapírás terén teljesítette, s ebbeli m-
ködése a dramaturgiai téren épen gyümölcsöz volt. Hogy e

téren csakugyan eredményeket ért el, bizonyítják azon szavai,

melyeket Nagy Ignácz « Tisztújítás » czímü mvének ismertetésekor

írt. E darabot a magyar dráma történetében új korszak megnyitó-

jának mondja, mert benne már a nemzeti elem uralkodik, a mely

tekintetbl az Országgylési szállás és Szökött katona a követi

ennek. Tehát nyugodtan szünteti meg a játékszíni krónikát, a

mely t pörbe is kerítette, mert czélja, a magyar irányú dráma, el

van érve.

Ezután nemsokára 1 843-ban az Athenseum maga is megsz-

nik. Kossuth szereplése, a politikai mozgalmak lefoglalnak min-

den figyelmet, a mi a közügyekre irányulhat, s egy ideig az iro-

dalmi vállalatok egy nyugodtabb kor eljövetelére várnak, mert

«inter arma silent Muböb». — Bajza befejez szavai szerint «ne

csodálja senki, hogy az Athenamm három szerkesztje közül kett

négy, egy pedig hét év után belefáradván a szerkeszti foglalko-

zásokba, pihenést óhajtva, megszünteti a lapokat s munkálkodását

más nemüekkel akarja felcserélni ». A sokat támadott és támadó

lap megsznt, de becsületére válik, hogy megszntét nem öröm-

mel hirdetik a többi lapok, melyeknek egyik necrologja így hang-

zik: «minden kétségen kívül legjobb lapunk volt a maga nemében

8 megsznése irodalmi visszaesés.

»
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Ennyivel azonban még nem sznt meg Bajza játékszíni
szereplése. másodszor is szinigazgató lett, mert a színház
zavaros ügyeinek rendezésénél késbb újból szükség volt Bajza
erélyes kezeire. Ugyanis 1843 után a színház igen sok vita
tárgya volt, s ez kénytelen volt a maga védelmére rendes köz-
lönyt választani, minek következtében 1846. okt. 24-étl az
Életképek ez. lap lett a színházi ügyek rendes közlönye. Ekkor
a színi kritikát vezet lap a Honder volt, mely kifogásokat emelt
a színház ellen, hogy t. i. nincs áj opera s nincs egy pár jól díja-

zott színmíró. Beleszólott ebbe a színháznál alkalmazott Czakó
Zsigmond is, ki «A nemzeti színház igazgatási formájáról • írt egy
czikket a Pesti Hírlapban. Megrója Rádayt, hogy a tagok közt
arisztokratikus különbséget tesz s az alsóbb rendek csak írásban
közlekedhetnek vele. Eltörlendnek véli Czakó a házi kezelést is.

Ugyanis miután 1845-ben a különben jeles Bartay kezébl pazar-
lásai miatt Báday kivette az igazgatást, az felügyelete alatt a
színház jeleseire : mint Egressy, Erkel, Lendvai, László, Szent-
péteri, Szigligeti és az ügyviv Páncsy Lajos volt bízva a színház
vezetése. Czakó a rendezéseket is hiányosoknak tartotta, a melyek
Fáncsyt illették. E vádakra Szigligeti és Fáncsy feleltek és ezen-
kívül az Életképekben is jelent meg hivatalos czáfolat, a mely
fkép személyeket véd, nem pedig rendszert. Erre Czakó kije-

lenti, hogy rendszert támadott. Beleszólnak ez ügybe a Buda-
pesti Hírlap és a Jelenkor is, több tekintélyes ember & köztük
Bajza is, minek következtében az elmérgesedni kezd pör félbesza-

kadt. Annyi haszna megvolt e tárgyalásoknak, hogy Czakónak azon
javaslata, hogy a nemzeti színházhoz aligazgatói állás szerveztes-

sék, elfogadtatott, s ekkor a figyelem és bizalom Bajza felé fordult,

hogy azt az állást fogadja el. Bajza idközben 1846-ban a Nemzeti-
ség és nyelv ez. akadémiai felolvasásával, a mely az Ellenrben is

megjelent, annyira feltnt, hogy Széchényi, Kossuth, Wesselényi
figyelmét azzal is újból annyira magára vonta, hogy mindnyájának
közös meggyzdése volt, hogy neki a nemzeti ébredés nagy mun-
káiban szerepet kell juttatni. Bajza elébb vonakodott az igazgatói

állás elfogadásától, de a hatáskör tüzetes megállapítása után el-

fogadta azt. A Pesti Hírlap 1847. egyik júliusi számában kijelenti,

hogy az aligazgatói álláshoz nem volt kedve, de végre engedett

Ráday unszolásának s 1847. okt. 1-tl kezdve elvállalta azt. Sok
reformot nem igért, mert csak 1 Va évre kötötte le magát, mind-
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azonáltal dologhoz látott, de a siker elérésében megakadályozták

nz 1848-iki szabadságbarcz mozgalmai.

Ezzel végzdött Bajza dramaturgiai szereplése.

Baló József.

EGY PÁR SZÓ A TOLDI-MONDÁHOZ.

Szilády Áron bevezetéssel és jegyzetekkel látta el Ilosvai Selymes

Péter munkáját : Az hiresnevezetes Tholdi Miklósnak jeles cselekedeti

-

rl ós bajnokságáról való históriá-ját.*) A bevezetés 35. lapján így szól

:

Toldira királynak egyszer lón haragja, mi miatt az bárom esztendeig

nem ment bé udvarba. Érdemes volna tudni, hogy ez az egyszer mikor

volt? s azt is, hogy mi okon történt ? ezek bíjján be kell érnünk azzal,

hogy a dolog megtörtént. Különös, hogy a nógrádi Toldi-mondának

mostanában (Pesti Hirlap 1882. okt. 18. sz.) közzétett egyik részlete

éppen e pontra vet némi világot, egyszer úgy törtónt — mondja az

alsótoldi mese — hogy Mátyás király nagyon megharagudott Toldi Mik-

lósra, a miért az néhány vitézét agyonverte, mivel a feleségét rágalmaz-

ták, s lecsapván t ezért összes méltóságairól és hivatalairól, számzte
udvarából mondván, hogy oda többé a lábát ne tegye, mert mindjárt

feje vétetik.* Még különösebb az, hogy e mese szerint nem az újhelyi

viadal által — a mi pedig Mátyás korában nem volna anachronismus,

nyeri vissza Toldi a király kegyelmét, hanem rokonai közbenjárásával,

de azon feltétel alatt, hogy tne jöjjön gyalog s mégis gyalog jöjjön.

Hozza el magával legjobb barátját, a legnagyobb kincsét és a legnagyobb

ellenségét.* Toldi vadászkutyáját, feleségét (nevezetes, hogy ennek a

mese szerint Laczfi Magdolna a neve) s kis fiát Gábort vitte magával

Budára. Mikor a palota elé értek, beizent a királynak, a ki egész udva-

rával kijött a tornáczra. Toldi féllábon ugrált, másik lábát a kutya há-

tán tartotta. így jött gyalog is, nem is. Gábor fiacskáját karján tar-

totta, felesége pedig mellette ment. A Bodri kutyán végig ütött, úgy
hogy az el is szaladt, de egy szép szavára megint visszasompolygott.

íme, felséges uram, itt a legjobb barátom ! monda ekkor. Azután felesé-

gét szégyenítette meg s arra is nagyot ütött. Az asszony rögtön gyil-

kosnak kiáltotta férjét. íme a legnagyobb ellenségem — szólt ekkor

Toldi. Azután igazolta magát az el nem követett, csupán feleségével

elhitetett gyilkosság gyanúja ellen. Majd legdrágább kincse gyanánt

*) Olcsó könyvtár, 203. Régi magy. költk tára IV. 355.
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Gábor fiát mutatta fel. Meg is tette a király országbírónak s mint a hogy

fakalodája van a falusi bírónak, aranykalodát adtak az országbírónak.

Az alsótoldi ember öregapjának a szépapja még ült is benne*.

E «magyar • mese többfelé megtalálható. így a Gesta Romanorum

124. (116.) darabja: tQuod mulieribus non est oredendum, neque ar-

chana oommittendum,quoniam tempore iraoundiae celare non possunt*

azonos az elbb elmondott mesével. A Gesta Romanorum így adja eló e

mesét

:

Quidam miles generosus quendam regem, a quo feodatus erat, gra-

viter offenderat, et misit ad eum milites, ut pro eo interoederent. Vix

enim eius amiciciam sub-hoo pacto obtinuerunt, scilicet, quod ad curiam

eius pedester et equester pariter i. e. semiequitans et semiambulans

veniret, et quod duceret secum amicum fidelissimum et joculatorem op-

timum et inimicum perfidissimum. Miles multum contristatus cogitare

cepit, quomodo hoc posset implere. Quadam ver nocte, cum peregri -

num quendam hospicio recepisset, clamdixit uxori sue : Scio, quod pere-

grini promptam pecuniam secum portant ; volo ergo, si tu suaseris, eum
interficere, et pecuniam eius obtinebimus. At illa : Bonum est consilium.

Cunctis ergo dormientibus circa diluculum surgit miles, excitans peregri-

num et abirejubet; et unum de suis vituUs infrusta scidit ponens eum
in sacco. Deinde uxorem suam excitat dans sibi sacoum, ut in angulo

domus absconderet, dicens : Tantum caput et crura cum brachiis in hoc

sacco posui, corpus autem in nostro stabulo sepelivi. His dictis aliquan-

tulum pecuniam sibi ostendebat, ac si illám peregrino mortuo abstulis-

set. Cum autem dies adesset, ut dominó suo se presentaret, accepit a

dextris canem et parvum filium suum in greinio et uxorem a sinistris.

Cumque castro domini sui appropinquaret, dextrum crus super dorsum

canis sui velut equitans posuit, per alterum gradiendo, sicque pedester

et equester castrum domini sui intravit. Quo viso rex cum astantibus

mirabatur. Ait ei rex : Ubi est amicus tuus fidelissimus ? Qui Btatim eva-

ginans gladium suum canem graviter vulneravit, qui cum clamore et do-

lore fugit; deinde miles eum revocavit et canis al eum venit. Ecce fide-

lissimum amicum meum ! Cui rex : Vernm dicis. Ubi est joculator tuus ?

Cui milec : Ecce parvulus fihus meus, cum ante ne ludit, magnum
solacium michi facit. Ait rex : Ubi est maximus inimicus tuus ?

Qui statim dedit alapam uxori sue, dicens: Quaretu tam impudice

respicis dominum meum regem? Illa statim respondit: maledicte

homicida, quare me percutis ? Nonne in domo tua propria lamentabile

homicidium perpetrasti et pro modica pecunia peregrinum occidisti ? Ite-

rum miles dedit ei alapam, dicens : maledicta, cur filium tuum deho-

nestare non formidas ! Que statim iracunda tota faota est et dixit : Ve-

nite ostendam vobis saccum, in quo occisi peregrini caput et brachia
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posuit, et stabulum, in quo eius corpus sepelivit. Cum venissent, ut

experirentur, et locum ejus uxor ostenderet, cito effodientes, visis car-

nibus vitulinis obstupuerunt. Astuciam militis oognoscentes dignis et

laudibus eum extulerunt, qui postea dominó suo regi speoiali dilectionis

vinculo est annexus. 1

)

Ugyanez a mese elfordul tDolopathos sive de rege et septem sa-

pientdbusi s
) czím keretes mesegyjteményben, mely minden mvelt

nemzet irodalmában feltalálható ; a XVI. század magyar irodalmában

Ponciánus históriája néven ismerjük. A Dolopathosban elforduló mese

bvebb, mint az elbbiek. Ez elbeszéli, hogy Rómában egy fiatal király

uralkodása alatt a várost az ellenségek megtámadták és a hosszú ostrom

miatt borzasztó éhség támadt. A fiatal uralkodó megparancsolta, hogy

az öregeket, mint haszontalan kenyérpusztítókat, minden fiú köteles

megölni, ellenkez esetben a fiú is halállal bnhdik.
Ki is irtottak Kómában minden öreg embert, egyet kivéve, a kit

szeret fia, feleségének tudtával egy barlangba rejtett s ott titokban táp-

lálta. Midn az ellenség eltávozott s az éhség megsznt, nem lévén a vá-

rosban bölcs, öreg tanácsos, a fiatal király ifjú környezetivel együtt tob-

zódásba sülyedt, és rossz példájával az egész várost megrontotta. A rej-

tekben él öreg ember a város süllyedését nagyon megsajnálván, fiát

üdvös tanácsokkal látta el és a királyi udvarba küldte, hogy okkal-mód-

dal az ifjú uralkodót megjavítsa. A fiatal ember ügyes bánásmódja a
királyt jobb útra téríti s a király tanácsosává lesz. Az elbbi fiatal taná-

csosok élvén a gyanúpörrel, hogy ennek atyja él, s az látja el t bölcs

tanácsokkal, veszedelembe akarják t dönteni s azt indítványozzák a ki-

rálynak, rendezzen nagy ünnepséget azon parancscsal, hogy hozza el oda

magával mindenki legjobb barátját, leggonoszabb ellenségét, mimusát (bo-

hóczát) és leghívebb szolgáját. A fiatal ember megjelentvén atyjának a

király parancsát, ez átlátott rögtön a szitán s azt mondja, hogy vigye a

király elé kutyáját, szamarát, fiát és feleségét. A fiatal ember úgy is tett,

de sajátságos kisérete az egész udvar figyelmét felkeltette, és a király

megparancsolta neki, hogy magyarázza meg neki, miért hozta magával

a kutyát, szamarat, fiát és a feleségét ? A kutya az én legjobb, legragasz-

kodóbb barátom, mert távol tartja házamtól ugatásával a tolvajokat,

védelmez bárhová megyek, velem Örül, velem szomorkodik. A szamár

az én leghívebb szolgám, mert minden dolgot zúgolódás nélkül elvégez,

soha meg nem csal s kevéssel beéri. Az én fiam az én legmulatságosabb

bohóczom víg játékaival, utánzásaival, nevetséges erlködéseivel ; víg éa

J
) H. Oesterley, Gesta Romanorum. Berlin, 1872. II. 473.

*) H. Oesterley, Johannis De Alta Silva Dolopathos etc. Strassburg,

London, 1873. 52 1.
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szomorú, nevet és tr, nem képmutatást)ól, mint a többi bohóczok, ha-

nem természeténél fogva. Az én feleségem pedig az én legnagyobb ellen-

ségem. Mikor ezt az asszony hallotta, azonnal felkiáltott : Oh te hálát-

lan ember ! Nem szégyelled magadat, hogy engem legnagyobb ellensé-

gednek mondasz, a ki beleegyeztem, hogy atyád életben maradjon s t
a barlangban tápláltam ! íme, szólt a fiatal ember, ez az én legnagyobb

ellenségem, ki atyámat elárulta s reám is kimondta a halálos ítéletet.

De a király bámulván a fiatal ember bölcseségét, meg nem büntette,

hanem atyjával együtt megjutalmazta s nagy tisztségre emelte.

A Dolopathos gyorsan bejárta a keletet és nyugotot, kiindulva

Indiából. Landau *) szerint ez a családfája

:

Szanszkrit.

Régi arab.

Sandabar. Hét vezér (arab). Perzsa.

Latin. Sindibad. Szír.

Syntipas.

Ezen alapmunkák után készültek a többiek, s ezeknek a révén

jutottak az egyes mesék más mesegyjteményekbe is. Ezek elrebocsá-

tásával láthatjuk, hogy a Toldihoz fzd, ismertetett mese nem ma-

gyar eredet, hanem vagy a Ponciánus históriájából, vagy a Hármas

Istóriából jutott a magyar meseköltészetbe. A nógrádi nép azt Toldi sze-

mélyéhez fzte. Bognár Teofil.

ADALÉK ZRÍNYI .SZIGETI VESZEDELMÉ-NEK
FORRÁSAIHOZ.

Számos értekezés és czikk foglalkozott már eddig is a « Szigeti ve-

szedelem* forrásaival, s eléggé ki is mutatták Zrínyi eposának viszonyát

úgy az • Aeneis »-hez, mint a « Megszabadított Jeruzsálem* -hez, fejte-

getve, miben követte, hogyan használta föl, mikép alakította át mintáit

költnk, czéljához és tárgyához mérten. Az eddigi kutatások a classikus

költk közül még csak Yergiliust nevezték meg, de van eposában egy

részlet, mely nem épen utolsó fontosságú, melyre eddig még nem for-

dítottak kiválóbb figyelmet s ez a « Berekesztés*, melyben a költ nagy

mvét bevégezvén, halhatatlanságot ígér magának és mvének. Ez a

rész teljesen egybevág avval a kileocz sorral, mellyel Ovidius is lezárja'

• MetamorphosÍ6»-ainak utolsó, XV-dik könyvét.

*) Landau M., Die Quellén des Decanierone. Wien. 1869.
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A következkben állításomat részletes összehasonlítás útján aka-

rom bebizonyítani.

A költ befejezte munkáját, melyet sem a mindent felejtésbe

borító id, sem a dühöng elemek, sem emberi rossz akarat meg nem
semmisíthet

:

tVéghöz vittem immár nagyhír munkámat,

Melyet irigy tid, sem víz el nem moshat,

Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat,

Sem az nagy ellenség, irigység nem árthat. •

így Zrínyinél. Ovidiusnál a berekesztés els két sora teljesen meg-

felel ennek

:

•Jamque opus exegi, quod Jovis ira, nec ignes,

Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustasi.

Kis János fordításában : cMár most elvégeztem a munkát, melyet

sem Juppiter haragja, sem tz, sem fegyver, sem a telhetetlen gyomrú

id meg nem emésztheti

.

Nem csak a gondolat azonos, hanem még az egyes kifejezések is

:

i Jovis ira> teljesen egyenérték az «ég haragjáéval, «ferrum » a «vas»-

sal, cedax vetustas* az « irigy üdi-vel; csak az « ignes t-nek nincsen

megfelelje Zrínyinél, de helyébe ott van a tvíz* s «az nagy ellenség,

irigység*.

De a nagym költjének nevét is fentartja örökre. A test ugyau

elvész a halál órájában, de ennek a lélek, az ember énjének tjobb része*

felett nincsen hatalma, azt a hír « szele* az égig, a csillagokig viszi

:

«Es mikor az a nap eljön, mely testemen

Csak uralkodhatik, fogjon el éltemen

Hatalma : magamnak ugyan nagyobb részem

Hordoztatik széllel az magas egekben*.

Ovidiusnál

:

Cum volet illa dies, quse nil, nisi corporis hujus

Jus habét, inserti spatium mihi fíniat aevi.

Parte tamen meliore mei super alta perennis

Astra ferar: nomenque érit indelebile nostrum».

Kis János szerint

:

«Végezze el, bár mikor akarja az a nap, melynek csupán testemen

van hatalma, bizonytalan életem pályáját ; mindazáltal jobb részemmel

a magas csillagokon felül halhatatlan leszek, s nevem el nem töröltetik.*

Itt Zrínyi csupán az lincerti spatium mihi finiat aevi* gondolatot

más mondattal fejezi ki : « fogjon el éltemen hatalma*, tudniillik a halál

hatalma. A «nomenque érit indelebile nostrum* mondatot kihagyja.

A következ sorokban közelebbrl határozza meg a költ a helyet
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hol neve különösen ismert lesz, ós mveit olvasni fogják, merre csak

nemzetének fegyvere elhat

:

tS honnan Scythiábul kijütt magyar vitéz,

Merre vitézségét látta világ, nagy rész,

Azokrul helyekrl minden szem reám néz,

Hírrel böcstilettel, valamíg világ lesz.*

Ovidiusnál

:

cQuaque patet domitis Koinana potentia terris,

Ore legor populi, perque omnia seculi fáma,

(Si quid habent veri vatum prsesagia) vivam>.

Kis János fordításában

:

• Valamerre a meghódoltatott föld kerekségén Róma hatalma kiter-

jed, mindenütt olvastatandom, s hírem (ha a költ elbeszélései valami

igazat foglalnak magukban; minden századokon keresztfii emlékezetben

maradandi.

Itt Zrínyi csupán a maga viszonyaihoz alkalmazta Ovidius sorait.

^Romána potentia » helyébe a « Scythiábul kijött magyar vitéz i-t tette ;

egyébként az egész gondolat azonos, azzal a különbséggel, hogy Ovidius

nem meri jóslatát teljes határozottsággal kifejezni, mert hozzá teszi

:

«ei quid habent veri vatum praesagia», míg Zrínyi azt önérzetes büszke-

séggel mondja ki.

Most jön Zrínyinél még négy sor, melyet Ovidius nem írhatott,

azért, mert nem volt úgy hadvezér és költ egy személyben, mint Zrí-

nyi, ki nem csak tollával, de kardjával is szolgálja hazáját, s ha kell az

«ottomán hóddal • harczolva készen áldozza fel életét is érette.

Ovidiusnál egyáltalán semmi nyoma sincs annak, hogy munká-

ját nemzete vagy hazája számára írta volna, míg Zrínyinél ellenben épen

ez nagyon is kiemelked mozzanat

:

•De híremet nemcsak keresem pennámmal,

Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal

:

Míg élek. harczolok az ottomán hóddal,

Vígan buríttatom hazám hamujával.*

Ezek után világos, hogy Zrínyi a berekesztésnél Ovidius sorait

használta fel, úgy mint azt más tekintetben Vergilius-szal és Tassóval

tette ; de itt is, mint az egész eposban, a felhasznált anyagot a maga

czéljához átalakítva.

Nincs igaza tehát Greksa Kázmérnak (tA Zrínyiász és viszonya

Tasso-, Vergilius-, Homeros- és Istvánffyhozt czím értekezésében.

Budapest, 1889), midn a Zrinyiász berekesztését Horatius ódájával

veti össze

:
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•Exegi monumentum sere perennins,

quod non imber edax, non Aquilo impotens

possit dirnere aut innumerabilis

annorum series et fuga temporum*

mert bár nagyjában hasonló, az összehasonlítás mégis teljes bizton-

sággal Ovidius soraira, mint annak forrására utal.

Lehr Vilmos.

KAZINCZY FERENCZ LEVELEZÉSÉNEK L, II.

KÖTETÉHEZ.

Az alább következ sorokban néhány új adatot szándékozom

közzétenni, a melyeket a «Kazinczy F. levelezései I. és II. kötetének

közzétételekor, vagy épen nem, vagy tévesen ismertem s azóta folytatott

buvárlataim alapján meggyzdtem, hogy egyik-másik hozzávetésem

vagy állításom kiigazítást vár. Az I. kötethez írt pótlékaim s igazítá-

saim adatai már régebben össze voltak szedve, de felhasználnom nem
igen lehetett a II. kötet jegyzeteinél, hacsak úgy hajoknál fogva nem
akartam ez adatokat elrántani, minden igaz ok nélkül. De a késb-

biekben, ha alkalmam lesz, mindegyiket felhasználom akár pótlékul,

akár kiigazításul. A II. kötethez csatolandó néhány újabb adatra a

kötet megjelenése óta bukkantam.

A ki tudja, mily nehézségekbe ütközik az ilyen irodalmi és ma-

gánjelleg levelezés minden vonatkozásainak, sokszor rejtett czélza-

tainak, a levelekben név szerint, de minden közelebbi jellemzés nélkül

említett férfiak kilétének földerítése, st egy-egy kelet nélküli, vagy

kelettel ellátott, de tárgyánál fogva a kelettel megjelölt évek alá alig

sorozható levél valódi helyének megállapítása : nem fog csudálkozni,

ha a szerkeszt minden óvatossága és vigyázata mellett sem ment a té-

vedésektl, a melyek a munkálat további folyamán mintegy önmaguktól

eligazodnak s más színben tnnek föl, mint a munka kezdetén. A hosszú

útra induló sem lehet mmdig tájékozva mindazon akadályokról, a me-

lyek útjában eléje tolulnak, fleg, ha az akadályok nem is egyszerre,

hanem egymás után, folytonosan tartanak. A szellemi munka terén

sincs különben. A nehézségeket itt is bajos belátni elre, fleg ha az

ember nem maga kezdi, hanem csak folytatja a félben hagyott munkát.

A mit pedig mástól mint végzett eredményt átveszünk : nehezebben

találjuk bele magunkat s nehezebben is tájékozódunk, mint a mit mi
magunk kutatunk fel s kezdettl fogva mintegy beleéljük magunkat a
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tárgyba, annak minden részletébe, vonatkozásaiba, czélzataiba, okbeli

összefüggéseibe s egész szövedékébe, a melyek a hosszas velük foglal-

kozás által önként földerülnek. De másfell a munkával való huzamo-
sabb foglalkozás, az anyaggal való folytonos velebánás, a tárgy forrá-

sainak gyakori használata bizonyos gyakorlottságot nyújtanak a kuta-

tónak, rendeznek és írónak, a melylyel a munkálat elején még nem
bírt s nem is birhatott. Ez a gyakorlottság pedig a mellett, hogy a

kutató szemeit élesbíti, a munkát is nagyban könnyíti, úgy hogy a kez-

detben leküzdhetetlen akadályok lassankint meggyzhetknek mutat-

koznak.

Az oly roppant anyaghalmaz, a melynek rendezésével, a tömérdek

vonatkozás és czélzat, a melynek felvilágosításával, a sok ismeretlen

személy, a kiknek munkásságával, a levélíróra tett hatásával, vagy a

vele való — sokszor alig megállapítható— viszonyával e sorok írójának

is számolnia kell vala, nem egyszer teszik kemény próbára még az oly

szerkeszt figyelmét s óvatosságát is, a ki nem már a munkálat némely

kész eredményeire támaszkodik, hanem maga volt a kezd s maga egy-

szersmind a folytató is.

Aztán az ily kiadásban követend elveknek csak némelyikét lehet

elre megállapítani : nagy része csak a munka közben válik gyakorlati

értékvé, mikor egy-egy adat, vagy homályos hely eligazítását kell

megkísértenünk. Hogy csak egy példát hozzak fel erre nézve : eleinte a

Kazinczy al- meg az Irodalomtörténeti bizottság is oly véleményben

volt, hogy a levélírók rövidítéseit a szövegben érintetlenül kell hagyni s

nem kell feloldani. De a munka folyamán arról gyzdtem meg, a mit

különben az Irodalomtörténeti bizottság néhány tagja is mondott, hogy

a rövidítések föl nem oldása sokszor homályossá teszi az egész szöveget.

Akkor azután felvl azt tzte ki elém a bizottság, hogy az oly rövidítések,

a melyek gyakoriak s úgy szólván általános használatban voltak a múlt

század végén s a jelen század elején, maradjanak feloldatlanul, illetleg

kiegészítetlenl, s csupán azokat kell kiegészíteni, a melyek a szöveget

érthetetlenné tennék. A kiadott kötetek figyelmes vizsgálója észreveheti,

hogy az els kötet elején van is néhány oly rövidítés, a melyek ugyan

könnyen kiegészíthetek bárki által, de a késbbiekben mégis már csak

a legközönségesebbek nincsenek kiegészítve, mint például a névaláírá-

sok, vagy valamely munkának rövidített czímei. Ez utóbbiakat azon-

ban a jegyzetben, ha szükségesnek mutatkozott, teljesen idéztem.

Nincs tehát miért tagadnom, a mire az I. kötet jegyzeteinek

bevezet soraiban is utaltam, hogy a jegyzetek még koránsem bevég-

zettek s így a vállalatnak eddig megjelent két kötetében már is vettem

észre némely tévedést, a melyeket helyreigazíthatok, néhány hézagot,

a melyeket betölthetek, s hiányokat, melyeket pótolhatok. A Kazinczy

Digitized byGoogle



KAZINCZY FERENCZ LEVELEZÉSE. 977

levelezése, a mely behálózta úgy szólván az akkori mvelt Magyar-

országot, csak apródonként lesz viszonylagosan is minden részletében

földerítve s megmagyarázva. S ha egyelre csak némi fogódzót sikeri

is kezébe adnunk a késbbi kutatóknak, munkánk nem mondható

kárbaveszettnek. Ott van például a Goethe és Schiller levelezése, a mely-

nek némely pontja máig is vitás, pedig már hányan élesítették megma-

gyarázásukon elméjüket a leghozzáértbb emberek közül is. Jól tudtam

az els kötet jegyzeteinek összeállításakor, hogy néhol a legszüksége-

sebb fölvilágosításokat sem sikerit megadnom s némely hézagot bár-

milyen kiterjedt kutatással pótolni is lehetetlen. Ez azonban természe-

tesen nem azt jelenti, hogy a hiányok egyikét-másikát késbb sem

lehetne helyrehozni, s épen ezért újabbi adataimmal már most meg-

kísérlek néhány tévedést kijavítani s néhány hézagot betölteni.

Egyik nehézsége a szerkesztésnek és rendezgetésnek az, hogy az

Akadémia terve szerint nemcsak azon levelek vétetnek föl a kiadásba, a

melyeket maga Kazinczy írt, hanem azok is, a melyeket hozzá írtak.

Tudnunk kell pedig, hogy Kazinczy nem csupán azon leveleket gyj-
tötte, a melyek neki szóltak, hanem azokat is, a melyek egy-egy hír-

nevesebb embertl másokhoz voltak írva. Az ilyen levelek föl vagy föl

nem vétele, a melyekrl nem igen állapítható meg, kihez írattak, nem
kis zavarba hozza a szerkesztt. Eldöm, a ki az els kötet anyagát

nagyjából elkészítette, összeállította a kötet els felét s például Kazinczy

Lászlónak minden fenmaradt levelét kiadandónak vélte s ez összeállí-

tásból én késbb is csak azokat hagytam ki, a melyeknek czlmzése vilá-

gosan mutatta, hogy nem Ferenczhez, hanem Déneshez voltak intézve.

Ha mégis maradt egy-két levél, a melyekrl kideríthet, hogy talán

inkább Déneshez írattak, azok — úgy vélem — a kötet használhatósá-

gát sem nem csökkentik, sem nem akadályozzák, mivel egyben-másban

érdekesek lehetnek nemcsak Kazinczy családjára, de magára a szép-

halmi mesterre is. Megemlítem itt, hogy Kazinczy Lászlónak az 1 782.

évi május 8-áról datált levele csak tévedésbl került mostani helyére.

A kérdjellel azt akartam jelezni, hogy ez a levél valószínleg nem
Kazinczy Ferenczhez szólt, hanem más valakihez. De mint meg-

jegyzem, az oly leveleket, a melyek nem világosan szóltak Déneshez, a

•teljesség kedveért is föl kellett vennünk*. Kazinczy maga azt mondja,

hogy László öcscsének vele folytatott *) levelezése két csomóban áll

kötve ; így tehát minden oly levél, a melyet összegyjtött, vagy egye-

nest hozzá szólt, vagy másod sorban adták neki, mert t is érdekelte

az. Ugyanezt mondhatni a Carlowsky Jánosnak 1778 szept. 18-án kelt

levelérl, a mely nyilván nem Kazinczyhoz, hanem valamelyik nagy-

*) Magyar Pantheon 203. 1.

Philologiai Közlöny. XV. 9. ^3
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bátyjához szólhatott, mit fleg a levél tartalma látszik mutatni. E két

levél az, a melyek közül az els helyének megállapítása, a másodiknak

pedig fölvétele ellen kétség támadt bennem már a szerkesztés alkalmá-

val, de kihagyni nem volt bátorságom annál kevésbbó, mert már eldöm
is fölveendknek gondolta azokat, s a valószínség sem hiányzott a do-

logban. Ballagi Aladár egyetemi tanár úr a kötet megjelenésekor már
kifogásolta e két levelet s figyelmeztetett, hogy itt nyilván tévedés van.

Hosszabb vizsgálat meggyzött a fell, hogy az els levélnek csak

helyében lehet tévedéB, a másodikról pedig nem tudni, kihez volt írva.

E mellett azonban nem hagyhatom említés nélkül azt sem, hogy

az I. kötet nyomása közben jutott tudomásomra Szirmaynak három
levele, a melyek csonkán és hibásan a Figyelben is ki vannak adva.

E levelek kétség kívül Kazinczyhoz voltak intézve, miben nem is kétel-

kedtem ; de akkor szándékozván S.-Ujhelyre menni s Kazinczy iratait

részint a megye levéltárában, részint magánosok gyjteményében ku-

tatni, azt hittem, hogy e levelek eredetiéit is kézre keríthetem. Ebbeli

reménységem nem sikerit, a kötet nyomása meg már elbbre haladt,

semhogy a fönt említett három levelet is beoszthattam volna. Tudom,
hogy ez nem valami nagy hiba, sokkal nagyobb volna, ha Kazinczy leve-

lei maradtak volna el ; csupán a kiadás felvének szempontjából kifogá-

solható, mert az Akadémia — mint említem — úgy határozta, . hogy ne

csak a Kazinczynak másokhoz írt leveleit, de a hozzá írott leveleket is

mind föl kell venni a gyjteménybe. Ezen a bajon, ha esetleg szüksé-

gesnek mutatkoznék, egy pótlékkötettel segíthetni, vagy az önéletrajzi

dolgozatok jegyzetébe lehet iktatni, vagy csupán rövid tartalmukat

használni fel annyiban, a mennyiben Kazinozyra nézve némi fontosság-

gal bírnak e levelek.

Most pedig lássuk újabb jegyzeteimet oly sorrendben, a mint a

levelek folyó száma mutatja

:

1

.

Kazinczy Lászlónak az 59. számú levelére tett jegyzetben Hor-

váth Ferencz és Timur kilétérl semmit sem tudtam. Most egészen

bizonyos, hogy László a Kazinczy-háznak két gazdájára vagy felügyel-

jére czéloz, a kik — úgy látszik — régebbi id óta voltak a család szol-

gálatában, mert Kazinczy Ferencz még tíz esztend múlva is megemlé-

kezik róluk a fogságból írt 465. sz. levelében. Az utóbbinak azt üzeni,

hogy a vetésére, kertjére gondot viseljen, a másiknak pedig, hogy mar-

háit gondozza. Horváth Ferencz még közelebb állhatott a családhoz,

mert Kazinczy tiszteletét küldi neki s kérdezsködik egészsége fell.

2. Ráday Gedeonnak a 114. számú s ezutáni leveleiben többször

van említés Koros Imre piarista szerzetesrl, a kitl Ráday a Zrinyi

munkáit is küldözgeti Kazinczyhoz. A jegyzetek készítése alkalmával

sehogy sem tudtam megállapítani : milyen viszonyban volt ez a Koros
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Imre akár Kazinczyhoz, akár Rádayhoz. De újabban Kazinczynak egyik

unokájától sok becses apró jegyzetet, önéletrajzi töredéket s a családra

való adatokat kapván : Koros Imre kiléte fell is tájékozódhattam, a ki

nem volt más, mint Kazinczy Lajosnak és Istvánnak a nevelje Pesten.

Kazinczy Ferencz jegyzetei közt így találjuk ezt leírva : • Nevelte Pesten

a gyermeket (t. i. K. Lajost, Péternek, a Ferencz atyja testvérének fiát)

együtt Istvánnal, az András fiával (Gábor, a késbbi hírneves szónok

és író apjával) Páter Koros Imre Piarista, s ez a derék pap megmutatá,

hogy nem vala érdemetlen a két protestáns atya bizodalmára». így ért-

het aztán, hogy Koros Imre oly buzgóan játsza a közbenjáró szerepét

a mester és ifjú tanítványa — Ráday és Kazinczy — közt.

3. A 185. sz. levélben említett Zilai Sámuel marosvásárhelyi

tanárról, a kinek Ráday a M. Mu&eum bevezetését küldötte s a ki a vál-

lalatról közölte nézeteit, újabb adatok birtokába jutottam, a melyekkel

a jegyzetben közlött véleményemet most helyreigazíthatom. Zilai Sámuel
a marosvásárhelyi ref. fiskolának 1788— 1792-ig is volt segéd, innentl

fogva 1800 júniusáig rendes tanára a classicai irodalomban. Koncz

József egész életrajzát leírja,*) a melybl röviden a következket fog-

lalom össze : Zilai a marosvásárhelyi iskolában kezdte tanulmányait,

s 1777-ben könyvtárnoka volt a collegiumnak. 1781-ben az utrechti

egyetemre ment s itt tanult 1784 tavaszáig, mikor Heidelbergbe költö-

zött. Utrechtben tartózkodása alatt felügyelt a Kovásznai Sándor tCar-

mina exequalia» és tOratio ad inaugurandum* ozím mveinek kinyo-

matására, valamint a gr. Teleki Sámuel • Janus Pannonius* ez. mve ki-

adására. Mikor a külföldrl visszatért : a ref. fiskola szolgálatába

lépett, hogy a már akkor gyengélked Kovásznainak segítségére legyen.

Mikor pedig Kovásznai meghalt : rendes tanárrá való megválasztatását

a fconsistorium is helyben hagyta. «Tanári hivatala mellett — írja

Koncz József— a könyvtár rendezésével is foglalkozott. Levelezésben

állott id. gr. Ráday Gedeonnal, megszerezte tle könyvtára ozímsorát,

hogy annak segélyével is gyarapítsa a classicai irodalmi ismereteit s

méltó utóda lehessen mesterének, Kovásznainak. Fáradhatatlanul buz-

gólkodott az irodalom fejlesztésén, nemzeti és vallásos mvek terjesz-

tésén. 1770 ben kiadta Zrinyi Miklós «Ne bántsd a magyart* ez. mvét
Marosváeárhelytt; összegyjtötte és kiadta gyalakú ti gr. Lázár J.

hátrahagyott verseit 1795-ben tKülömb-külömbféle világi dolgokat az

erkölcsökre szabogató magyar versek* czím alatt ; végre az új-testamen-

tom kiadására is egy jó emberétl alapot szerzett s ahhoz szép papirost

a Ráday közbenjárásával hozatott Pestrl a vásárhelyi nyomdának.

*) A m.-vásárhelyi ev. ref. coliegium értesítje az 1885—86-ik iskolai

«évrl. 233—237. 1.

63*
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Ezen utolsó terve kivitelében meggátolta halála. » így tehát már egé-

szen bizonyos, hogy Ráday leveleiben osak róla, és nem Zilahy Józsefrl

lehet szó, mint a jegyzetek készítése alkalmával véltem.

4. Klaniczay Jánosról azt jegyzem meg (575. 1. I. k.), hogy nevét

az akkori sohematismusokban hiába keressük. Ez igaz is. De az 1801 -ki

évról szóló schematismusban megtaláljuk nevét, mint Temesmegyének

akkori helyettes alispánjáét, a kitol egy munka is maradt fenn, «Nach-

rioht über die glüokliohe Verpflanzung der 01iven9taude aus Istrien ins

Bánat i czímmel. Temesvár, 1809. Vájjon ez a Klaniczay-e az, a kivel

Kazinczy levelezett : most sem dönthet el.

5. A 193. számú levélben említett Szombati orvosra id. Szinnyei

József már a kötet megjelenésekor volt szíves figyelmeztetni s csakugyan

e hírneves orvosról egész kidolgozott életrajzot *) találtam, a melybl

itt a következket foglalom össze : Cseh-Szombati József Rév-Komárom-
ban született 1748 jul. 11 -kén. Elemi iskoláit szülföldjén, a gymna-

siumot Pozsonyban és Debreczenben végezte, mint háromszáz társa-

között mindig az els tanuló. 1777-ben Franequerába ment az orvosi

pályára, hol a híres Campernek nemcsak kegyét, hanem barátságát is

megnyervén, egy év múlva a göttingai egyetemre ment át, hol két esz-

tendeig maradt. 1780-ban Gamper hívására visszament Franequerába,

hol tudományával s ügyességével az egész lakosság szeretetét kiérde-

melte. Rövid ideig tartó gyakorlata után megindult hazafelé Franczia-

ország fvárosán, aztán Straspburgon s több nevezetes német váro-

son keresztül, és miután Bécsben magát dootorrá avattatta 1782. július

11 -kén, hat esztendei távollét után visszatért hazájába. Pesten telepe-

dett le, hol akkor •veszedelmes hideglelés uralkodott*, melyen a többi

orvosok nem igen tudtak segíteni, t Cseh-Szombati József — írja Bá-

thori— ezt a hideget igen szerencsésen és kevés napok alatt meggyógyít-

ván, magára vonta mindjárt az egész pesti publikum figyelmetességét^

magának a legfbb házakba utat szerzett, hitele minden nap neveke-

dett, azután pedig szerencsés curái által híre-neve az egész országban

elterjedt.! Cseh-Szombati folytonosan tanulta gyakorló-orvos korában

is az újabb vívmányokat s figyelmét semmi olyan nem kerülte el, a mit

értékesíteni lehetett. Megfeszített tevékenysége hamar fölemészté lelki

erejét s már 1815. febr. 2-án meghalt. Nevét nagy összeg hagyományai

rzik máig is. A debreczeni collegiumban a chemia, technológia, nö-

vény- és ásványtan tanítására felállítandó cathedra dotatiójára 25,000

rh. forintot hagyott mint alapítványt, a pataki és pápai ref. fiskolákra

egyenkint 1000 rh. forintot s a pesti ecclesiára 3000 rh. forintot. Tudori

*) «Néhai orvós doktor tek. nemes és nemzetes Cseh Szombati József

úr sírhalmai czím mben, a mely Testen 1815-ben jelent meg. Szerzje*

Báthori Gábor.
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értekezése 1790-ben jelent meg cDissertatio inauguralis mediea de mor-

bis glandularum secundum eetates* ozimmel. Mint pesti orvos lefor-

dította egykori tanárának, Campernek, munkáját a következ ozimmel :

t Observationes circa mutationes, quas
1

subeunt calculi in vesioa. Ex
Belgico sermone in Latinum translato*.

6. A 259. számú levél jegyzetét azzal egészíthetem ki, hogy a ki

•Az észrl vagy elmésségrU ozím ezikket írta a Mindenes Gyjte-

ménybe, s a kire HorváthÁdám hivatkozik, hogy • valaki megint sértegeti

a négy sorú strophákat», senki más nem volt, mint maga Péczeli József,

^ö írt már az eltt is a Magyar Hirmond<)b&ii a leoninus verselés ellen,

a mire az említett czikkben is ozéloz.

7. A 269. sz. levélhez tett jegyzetben felsoroltam Döme Károly

munkáit s épen a legérdekesebb maradt ki, a melynek ozíme a 492. levél

jegyzetében van idézve.

8. Lévai Bálint-ról Szcs István cDebreozen történe* czímfí

munkájában is van néhány adat, a melyek megegyeznek a jegyzetbeli

adatainkkal. (II. k. 556. 1.)

9. A 481. sz. levél jegyzetébe tévesen jutott az a magyarázat,

hogy Kazinczy a «rákócziakon SSzlávyékat értheti, mert ezek laktak

Rákóczon* : nem Szlávyékat, hanem Szulyovszkyékat érti, mint Toldy

is megjegyzi.

10. A 492. sz. levélben emlegetett Freimüthige Bemerkungen nem
az a m, melyet idéztem. Minden valószínség szerint Glatz Jakab

munkájára czéloz Kazinczy, a mely a következ ozimmel jelent meg

:

« Freimüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Yaterland. Auf

einer Reise durch einige ungarische Provinzen. Teutschland, 1799."

A munka 23 fejezetre van osztva s néhol-néhol éles megfigyel tehet-

séggel írja le a szerz a magyar jellemet, vendégszeretetet, a magyar

tánczot, nemzeti büszkeséget s a német elleni gylöletet. Nagy Gábort

azért érdekelhette kiváltképen e munka, mert els néhány fejezetében

leginkább Debreczennel foglalkozik ; de ismerteti Miskolczot is, aztán a

Szepességet, Liptó-, Turócz-, Trenosén- és Nyitramegyét, végre Po-

zsonynyal foglalkozik s megemlékezik a pesti nemzeti színészetrl is.

11. A 282. sz. levél jegyzetében említés van Patay Sámuelról, kit

ismeretlennek tartottam. A M. N. Múzeum könyvtárában megtaláltam

a jegyzetben idézett munkáján kívül még egy másik mvét is, a mely

Lipcsében jelent meg 1788-ban ily czímmel : «Egy jó atyának fiait

oktató tanítása, melyet tanulásnak kedveért idegen országokba kiment

és ott két ifjakkal szoros barátságban esett szerelmes fiának .... be-

szélgetésben kivánt eladni Báy Patay S.»

12. Az 511. számú levél jegyzetében Lengyel kilétét meg sem mer-

íem kisérteni, hogy földerítsem. Az elbb említett Szcs István munka

-
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jában erre is találtam néhány adatot s megvan egy háromkötetes nagy

munkája is a M. N. Múzeum könyvtárában. Lengyel József épen

úgy, mint Nagy Sámuel is Budai Ézsaiás prafectussága alatt könyvtár-

nok volt 1793-tól kezdve. 1798-ban a bölcseleti tanszékre választatott

meg s Szcs szerint 1803-ban szalontai lelkész lön.*) Lengyel József

említett mvén pedig, mely •Templomi predikáczióki ozímmel jelent

meg 1828-ban, így találjuk leírva foglalkozásait: <L. J. elsben a debre-

ozeni ref. collegiumban a philosophiának rendes professora, végre az

ér-szalacsi eoolesia prédikátora s egyszermind az órmelléki t. egyházi

vidék v. esperestjei. Ez a két tudósítás nem zárja ki egymást.

íme újabbi adataim, a melyekhez részint saját kutatásaim, részint

Ballagi Aladár, Bayer József, Négyesy László s id. Szinnyei József

útján jutottam, a kiknek szíves közléseért e helyen is mély köszönete-

met nyilvánítom.

Egyszersmind azonban tisztelettel kérem föl mindazokat, a kik

Kazinczy és mveinek kiadása iránt érdekldnek: szíveskedjenek jó-

akaratú figyelmeztetéseikkel, útbaigazításaikkal ezután is támogatni,,

valamint netalán i tévedéseimre s a még mindig mutatkozó hiányokra

észrevételeiket megtenni, hogy azokat alkalomszerleg a levelezés

további köteteiben felhasználhassam. Csak így várható, hogy a levelezés

vonatkozásai lassankint lehetleg felvilágosuljanak s érthetk legyenek.

Ha a magyar irodalomtörténet mveli kérelmemet szíves figyelmükre

méltatják : hozzám vagy akár e folyóirat t. szerkesztihez küldött észre-

vételeiket vagy újabbi adataidat, a mint azokra sor kerül, az illetk

nevének megemlítése mellett fogom értékesíteni s a vállalat hasznára

fordítani. Dr. VAozy János.

Párhuzamos idézetek.

tú; <5>8e tXTjotxáptoc

t>ea>v, otü) táS' km^apii

;

Ttc oo Sovao^aXet *axoí<;

tsoíat (Aischylos, Prometheus Cho. 159—162.)

Nincsen abban irgalom,

Hozzád buzgó fájdalom,

A ki téged meg nem szán

(A « Keresztények sírjatok »-ból.>

Quis est homo qui non fleret

Christi matrem quum videret

In tanto supplioio (Stabat mater.)
Posoh Arpíd.

•) Föntebb idézett mü 931. és 944. lapjain.
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HAZAI IRODALOM.

Latin Mondattan. írták Bartal Antal és Malmod Károly. 3. kiadás.

Eggenberger, 1890. Ára 1 frt 60 kr.

Barfal alkotásai közöl kétségkívül legérdekesebbek latin nyelv-

tanai, s fkép mondattana, melylyel megmutatá, miként lehet a tudo-

mányos irány szolgálatában rendszeres, összefügg s élvezhet munkát

nyújtani. Már els könyvei méltó föltnést keltettek, és Szarvas Gábor

a «Magyar Tanügyi -ben Szénássy nyelvtana mellett az övét is mint

hazai tudományosságunk szép vívmányát üdvözölte. Idközben Bartal

tovább-tovább fonta a tudományos irány szálait s boldogult felével,

Malmosival, megteremtette a latin alak- és mondattannak tiszta ma-

gyar felfogással párosult tudományos rendszerét, melyre mindenkor

büszkék lehetnek a szerzk, büszkék a magyar philologusok ; minthogy

egyrészt hozzáfoghatót keveset találunk a külföldi irodalomban is, más-

részt tanárjelöltjeinknek sem kell idegen irodalomban keresgélniök,

hogy az igazi mondattani irányt felfoghassák s könnyedén áttekinthes-

sék. A társszerzk mondattana immár a 3-dik kiadást is megérte, jeléül,

hogy hazánk philologusai készséggel karolják fel a tudomány vívmá-

nyait, ha mindjárt növendékeik részére a sokkal egyszerbb és könnyebb

módszer nyelvtanokat pártolják is.

Ezek után áttérek az új kiadás tüzetes méltatására. Teszem ezt a

czélból, hogy az els kiadásnak ebben a folyóiratban megjelent, álta-

lánosságokban mozgó bírálatát kiegészítsem, hogy aztán a szerz a jöv
kiadásban tetszése szerint föl is használhassa jóakaratú észrevételeimet.

Ninos sok változás a könyvben az_els kiadásokhoz képest. Elma-

radtak az elején több mondat melll az auctor jelzése, a perf. hiet.

gnomicus értelme, a fut. exact. két használata(fmondatokban), az acc.

cum inf.-ban elfordulható két acc. elkerülésére czélzó pont és a figurák.

Újulások: a mondatok felosztása (1. §.), a ooniunct. obliquus igen he-

lyes értelmezést nyert (16. §. ; csak a rákövetkez jegyzetben kellene

példatár); az infin. ^hist. nem az imperfectum, hanem az infinitivus

után van ; Livius nyelvhasználata jobban kidomborult, mint azeltt,

bár nem annyira, mint az elszó sejteti ; a függ kérdés egy megjegy-

zéssel s a hasonlító mondatok is egy elölrl vett ponttal bvültek ; az

eredethatározó mondatok, mint ilyenek, a latinban nem léteznek s azért

a fölszólító v. óhajtó mondatok közé (nb. ilyen mellékmondatokat, t. i.

felszólítókat, a magyar nyelvtanok nem említenek) kerültek. Az új gram-

matikusok tételeit az elszó csak ígéri, de a mondattan nem adja; leg-

alább a régi kiadáshoz képest hiába kerestem alkalmazásukat, pl. inter-

dicere-nél, még a plus, amplius utáni kihagyásos szerkezetnél (Egyet.
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Phil. Közi. 6. köt. 640. 1.), vagy ezen mondatban : est mihi nomen Paulo
stb. Végül, igen helyesen, tartalomjegyzék járult a könyvhöz, a melyre

csak az a megjegyzésem, hogy a névszó és határozók nincsenek élesen

kitüntetve. — Ezen kisebb jelentség módosulásokon kívül a legfbb
az, hogy az ú. n. id- és módtan az állítmány szakaszából a chraseo-

logia-féle részbe került s hosszú magyarázatban részesült ; ebbl folyó-

lag a consec. temporum is tetemesen módosult. Megvallom, e változás-

nak örülök is, nem is. Örülök azért, mert az aotio és tempus viszonya

b megokolást nyervén, megsznik az a sok beszéd és félremagyarázás,

melyek eddig az avatatlanok szájából a rendszer mellett elhangzottak,

de többnyire jelszavakra szorítkozva, osupán ellenségeskedésre adtak al-

kalmat. Ezt a két nagy szakaszt az elszó szerint Gyomlay dolgozta ki.

Azonban fél — s ezért nem örülök az újításnak — hogy a túlságosan

elvont beszéd árt e két fejezetnek. Kénytelen vagyok ugyanis kijelen-

teni, hogy az említett két szakasz tárgyalása a növendékek fejletlensége

miatt rendkívül megnehezíti a tanulást. — Az id- és módtan még csak

megjárja, bár a 6. és 7. §. szárazsága nagyon is szembeötl. Egész pon-

tok csupa elméletet (17. 1.) tartalmaznak s egy szál példát nem nyújta-

nak, úgy hogy az eszmemenet kisérése közben lehetetlen, hogy az elme

ki ne fáradjon. Különösen a következ részlet veheti el az ifjak elmé-

jét: «A prateritum és futurum számára vannak külön jelek, melyek

egyszer igealakokat is képeznek (Melyek azok ? Épen azok, melyek a

praBsens vagy más alakok képzésénél szerepelnek?); a praesenset é >en

jeltelensége különbözteti meg (Hát a pros. és a tiszta t közti különb-

ség?) a másik két idtol, különösen az indioativusban. Az imperativus-

nak sajátságos értelménél fogva külön id- és módjegye nincs, és azért

az alább következ táblázatba sem volt fölvehet. (Ez már a 4-ik osztá-

lyozó táblázat az idkrl !) A ooniunotivusban bincs futurum (Hát még
hol nincs?), talán (!) a két alak értelmi rokonságánál fogva*. Ismerem

az actiók tanát épen Gyomlaynak kidolgozásában, mely a Magyar Tan-

ügyben jelent meg, de mivel ott világosságot tapasztaltam, nem értem,

miért nem szállott le itt jobban a tanulók értelmi színvonalához.

Még kevésbbé helyeselhetem a consec. temporum új alakját, mint-

hogy az elbbi szakasznál is nehézkesebb. Eddig a oons. temp. szabá-

lyait úgy értettük, mint a coniunct. ideinek használatát a mellékmon-

datokban az egyidejség stb. viszonya szerint, nem tördve a coniunct.

ideinek actiójával, melyet bizony bajosan is lehet rajok alkalmazni

(V. ö. Pirchala, Latin nytan, I. r. Bevez.) ; itt az indicativus-os mellék-

mondatok is bele vannak vonva s jórészt az actiók szerint magyarázva.

Két hosszú fejezetben van tárgyalva a consec. thémája, még pedig követ-

kezleg: 1. A mellékmondatban lév cselekvés állapotának jelölése a

fmondat cselekvéséhez való viszonyában. 2. A mellékmondatban lév
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cselekvés idfokozatának jelölése a beszél álláspontjához való viszonyá-

ban ; hozzáteszem, hogy alig lesz deák, a ki innen a conseo. használatát

meg tudja tanulni. Azeltt a következményes mondatok consecutiójával

nagyon egyszeren végeztünk, itt a perf. coniunct. használata (nb. a

deák nem is vét, ha múltra vonatkozólag mindigaz impf.-ot használja !)

van ffkép megbeszélve imígy: « Különösen a követk. mondatokban

szokásos a mellékmondat igéjének perf. hist. ooniunot. alakja, egyrészt

azért, mert a következményen rendesen nyomaték van (Ez a perf. hist.

fogalma ?!), másrészt, mert a dolog természete szerint a következmény

az okkal úgyis az utóidejüség viszonyában áll (E szerint futuralis id
kellene !), s így ezen viszony külön megjelölése szükségtelen. így hát a kö-

vetkezményes mondatokban a perf. hist. fmondatos módon van hasz-

nálva, s a beszélés ideje eltt teljesedésbe ment (= múlt) következményt

jelöli*. (Elég volna a vége!) Utána olvassuk, hogy accidit, ut — után

nem szokásos a perf. hist, de nincs megmondva, hát mi a szokásos ?

(Impf.) Alább (172. 1.) még egyszer olvassuk, még pedig világosság ked-

véért megjegyezve, hogy ca múltra vonatkozó perfectum historicumokban

csak a formák nem igazi prasensek, hanem perf. historicumok= elbe-

szél alakok, tehát proteritumok, s így id tekintetében nincs bennük

semmi különös. » Azt sem tudom, hogy' fogja a deák magyarra fordítani

a 171. lapon lev példákat ily értelmezéssel: Rogavisti, quid diceret =
preeteritum (Tehát: mit mondott?!), Rogas, quid dixerit = pnes. (Te-

hát : mit mond ? !) ; hacsak tán nem sajtóhiba az egész. Hát a praet.

perf. coniunct. (— fut. exact.) hogy' magyarázandó? Példa van ugyan

rá, de a megokolás hiányzik. (L. Müller-Lattmann, 235.1.) Néhány jó

dolgot azonban találtam e szakaszban, pl. a 173. 1. b) 1. 2. 3. jegyzetet

és az idk kiegyenlítdósét (174. 1.) ; csakhogy az utóbbiban nem tudom

helyeselni az általános érvény mondatoknál felhozott els példát, mert

ez a 185. §. 2. pontja szerint magyarázandó. Hiányzik végre a praBS,

hist. után álló consec, míg a régi kiadásban megvolt.

S most, miután már elvi észrevételeimmel beszámoltam, a könyv

érdekében elmondom apróbb kifogásaimat.

2. §. A határozó latin neve (adiectum) szokatlan. A névszó felosz-

tása nem kimerít. A 12. 1. licet is képez ható igét s utána akár cselekv

akár szenv. infín. áll. 8. §. debet stb. a praet. perf.-ban is használatos

;

u. o. a miror-ra példa is kell ós 8i-vel kötend össze (v. ö. a tárgymu-

tatót), vagy az egész el is maradhat, mert a 17. §. a) példája ellenkezt

mond. Diceres, putares, videres (nem : videas !) így nem jó magyarul

:

,mondtad volna*. ,Voltam legyen* alakról (19. §.) jó megmondani, hogy

régies. Nem szabad szentesíteni a ,ne timete'-féle alakot (1. Lattmannál,

st már a régi Szepesiben ; 4. r., 40. L). A 23. §-beli példa csodálatos,

hogy ebben a kiadásban sem javult: habebam után seriem van és
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pridie= hodie ! Az infin. hist.-ról jó volna megjegyezni, hogy a szerke-

zeten nem változtat, s az a) és b) pontot össze lehetne vonni, mert tu-

lajdonkóp egyet mondanak. A puszta acc. gerwnd. (31. §.) bvítend a

köv. §-okkal: 35, 73; míg az abl. separat. és okh. gerund. a 84. és 126.

§§-ban nem található. Az u vég sup. nem cselekv értelm. A pransm
és társai mellé jó lesz kitenni a szenv. magyar értelmet is, mert ilyen is

van (1. Sohultz Dávidnál), mivel a deák azt gondolná, hogy nincs, és

példát is vetni utánok, ép úgy mint a 36. 1. aljához, a c>höz, valamint

a 37. 1. aljához is. A partic. fordítását el kellene segíteni példákkal, úgy
mint a régi (csupán) Bartal-féle mondattan tette, vagy még inkább

Sohultz Dávid. Avdito, comperto stb. magyarul is adandók (Sohultz,

283. §. 4. j.) és megjegyzend rólok, hogy a történetírók kedvelik ; — ép

úgy a 40. §. 1.-rl is. Solens (35. §.) ritkán ugyan, de elfordul, tehát

nem hiányzik. Az acc. (37. §.) nem az alany kiegészít tárgyának esete.

A 38, (új) §-tól a czím után többet vár az ember, mint itt van ; különben

is félreértésre adhat okot a kikezdés : «Egy latin esetnek sem felel meg
a magyarban egy (németes 1) olyan külön névszói alak, mely ugyanazon

mondatviszonyok kifejezésére lenne alkalmas, a melyekre az illet latin

eset.» így bajos volna tanítani; mert hát mégis csak megfelelnek egy-

másnak legtöbbször a genet. és birtokos, a dat. és véghat., az acc. és

tárgy, s Bartalék is így tanítanak az alaktanban. 39. §-ból nem tudja

meg a deák, szabad- e használni az «a pueritia, ab infantia* alakokat.

Vestis mellett (40. §.) megjelölném a magyar •ruházat* szót s azt is,

hogy a külön lev ruhadarabok kifejezésére •vestimentum* való. 43. §.

:

,dementis est
1 mellett kiteend, hogy az ily genet. az emberek egész osz-

tályát jelenti (a gen. propr. mellett sincs meg). A homo sapiens-i (43. §.)

nem hoznám fel például, mert sapiens egyedül is gyakori ; u. i. a végén

megjegyezném, hogy a melléknevek többes semlegese helyett többször

a res használatos a melléknév társaságában (magyarban is). 44. §. 1.)

jó volna a plur. maiest. és modestiae név ; u. i. 2. jegy.-hez : nemcsak az

is-ea-id eseteit használjuk szem. névm. gyanánt, hanem itte 3.-t is.

Uterque-hez megjegyzésre méltó, hogy többesben így is elfordul : hi

utrique. A kölcsönösséget jelöl kifejezések (50. §.) bvíthetk. — 57. 1.

2. Gic. Off. 2, 15. inkább a 3. p. oj-hoz tartozó. Apud városnév mellett

nem a rendes (58. 1. alul, 69. 1.) ; jobbára Neposnál. Finis obiectiv czélt

jelöl, tehát fquem inJinem*-nek hangoztatása (53. 1. és másutt) károsan

hathat, mert legtöbbször nem szabad a czélt^nw-szel fordítani ; a ozél-

zatos mondatoknál már helyesen ,quo consilio* van. A videsne (61. 1.)

után álló ut-OB mondatra jó figyelmeztetni. Quis quemfraudasse diei-

fur-nál (60. 1.) utalni kell a két egybefoglalt kérdésre, vagy le kellene

fordítani a mondatot. Egyáltalán Bartalék nem fordítják le a felhozott

mondatokat s legtöbbször még csak nem is emlékeztetik a deákot a két

Digitized byGoogle



HAZAI IRODALOM. 987

nyelv különbségére vagy esetleges egyezésére
;
pedig igen sokszor el-

kelne, pl. 58. §. (v. ö. Schnltz 270. §. 3. j.), 71. 1. fönt, 75. 1. olet-redoletr

70. §. (megfelel tárgyi és, nak-nek'-es alakoki), 78. §., 84. §., 111. 1.

(Ne aequaveritis ... J, 118. 1. (Ver quos et a quibusí), <wqua> iustor

solito, 176. 1. 1. j. (mondatok), a mellékmondatokban a magyarban meg-

felel módok, stb. Igaz ugyan, hogy tanítás, fordítás közben sok dolog

már az 1—2 osztályban is elfordul, de rendszeres mondattani könyv-

ben ilyenekre is gond fordítandó ; e tekintetben a régi Kolmár-Dávid-

féle latin mondattan még ma is jó például szolgálhatna. A 65. 1. 3. a)

pontját nem kellene annyira felmagasztalni, mivel dicitur 4- acc. o. inf.

úgyis ritka kivétel. 59. §-hoz a költi használat megemlítend (v. ö. régi

Bartal, 124—125. csillag alatt); ugyanis Bartalék a költi nyelvhaszná-

latot most is fölvették, bár jobb szeretném, ha egészen külön tárgyal-

nák, mint több német könyvben, nálunk pedig Malik derék mondatkö-

tésében láttam. 65. §. : Liv. 10, 1.-ban tudtommal nem securi occisi, ha-

nem percussi áll. Fugio ab — is elfordul (72. 1.), deficere ad hostes

(u. o.) kiteend. Erubesco + acc. (73. 1.) költi és újk. Despero dat.-szal

is (74. 1.). Supervado (u. o.) ritka; u. i. az összetett igékbl több elma-

radhat, mert a magyarban is tárgyas igék. A figura etym. rendesen jel-

zs. A 7 1 . § igéi a magyarban is fnévi igenévvel állanak ; spero tisztáu

inf.-szal nem állhat ; dubito nem « kételkedem », hanem • habozom » je-

lentésben áll iof.-szal (késbb egy helyen jól van), cogito pedig akkor,

ha a magyarban a f- és mellékmondat alanya egy. Memória tenerey

nem : teneri (77. L). Cupio, volo stb. + acc. c. inf. v. nom. c. inf. helye-

sebb értelmezése: Pirchala Stil. 77. §. 3. 4. — Sokszor ily kifejezéseket

találni: ritkán, néha (78. 1. csillag alatt, 214. 1. e), oft-ról is: hogy néha,

ok!), holott gyakran elfordul ; vagy ellenkezleg azt olvassuk: sokszor,

pedig csak néha (99. 1. 2.). — 73. §-hoz a ,kinevezés* hivatalos formulái

volnának melléklendk ; u. o. *8uae dicionis facére* hogyan kerülhetett

a ketts acc. rovatába, nem tudom. — 80. 1. : curare-n kívül egyéb igék

is gerundivummal állanak (1. Schnltz.). A tmezen » szót a deákok nem
értik. A szigetnevek locativusánál említend, hogy olyanok állanak

loc.-ban, melyeknek a szigettel ugyanazon nev fvárosuk van. A város-

nevek appositiós alakjainál figyelmeztetni kell a magyaros kitételre.

Ugyanitt hozom szóba, hogy a városnevek szerkesztését össze lehetne

vonni, mint egyéb grammatikában van ; mert mostani alakja kissé elda-

rabolt s így a tanulóra nézve nehezebb. Acquiesco (84. 1.) rendesen

tw-nel áll. Apud (86. 1.) (személyre), ad (tárgyra) jobban elkülönítend.

Apud se esse (87. 1.) szinköltknól ; egyáltalán arany- v. ezüstkori v. köl-

ti és elavult kifejezések Bartaléknál egymás mellett szerepelnek (im-

mori, continuo= mindig, obiter, dives, tunc temporis !). Cis-citra, una-

simtd jelentésileg elkülönítendk. 82. s köv. §§-ban nem az a rend van,
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mint az elz fejezetben. Az abl. separ. igen b (nb. prohibere kétszer

egy pontban !). Nem tudom, min névszókra gondol a deák, mikor azt

olvassa, hogy tunc, mox, demum, denique, semper, simul (no még itt tán

similis-re), heri, olim (itt is tán iUe-re !) stb. szókban némileg vagy telje-

sen fölismerhet a névszói származás, föltéve, hogy nem olvassa Pott,

Curtius és Corssen mveit. Postmodum ós postmodo egyeredet s mégis

külön szempont alatt fordul el ugyanegy §-ban. yViguerunt* (101.1.)

Cic.-ból van idézve
;
pedig Bartalék alaktana azt tanítja, hogy vigeo igé-

nek nincs sem perf.-uma, sem sup.-a. Identidem a 105. §-ban kétszer

fordul el. Valér. Maxim, mondata : «Lento gradu ad vindiotam sui*

,

nem suam (112. 1.). — 110. §. : abuti fértelme nem tvisszaól*, hanem
•teljesen felhasznál*. 113. §-hoz magyar í-vóg határozókat lehetne

mellékelni. Cumidare, afficere, refereire (126. 1.) inkább abl. instrum.-t

kivannak, u. o. afficere igének különféle szólásmódokra való alkalma-

tosságát is jó volna illusztrálni (1. Schultznál). Verát in mentem mellett

nomin. is áll. A véghatározásnál több ige elmaradhat, mert a magyar-

ban is véghat. áll mellettök; néhány ige pedig egyazon szakaszban

többször is elfordul (obedire 146., obaedire 148. §.). Rts est mihi cum

aliquo, commune est mihi cum aliquo u. o. fölveendk, a névadásnál

pedig a genet. (Pauli) törlend. — 136. 1. Cic. fam. 6, 14.-ben nem pro

se, hanem te áll. A 148. §-beli igék nemcsak Liviusnál használatosak.

Interdicere alicui aliquid újk. Consulo, prospicio, convenio, succedo szer-

kezetei bvíthetk. Aequalis c. gen. hogy' fordítandó ? Proprior (140. 1.

d.), prapius (141. 1. j.) zavart okoznak. Satis est mellett gerund. ad-á&\

is áll. .Est* = tud, bir (képes) (gerundiummal) csak solvendo-v&l. Ac nem
áll önhangzó eltt, tehát nem mondható (156. §.) : idemfacit, ac is. De-

docere = leszoktatni vmirl, nem pedig; • elfeledtetni vkivel vmi meg-

tanultat*. 146. 1. 4. j. elmaradhat, mert ugyanaz van benne, mint né-

hány sorral alább. Interest és refért különbözését 1. Schultznál. E mon-

dat Intererit multum, divusne loquatur an heros (A.P. 114.), úgy tudom,

ennyit jelent: Nagy a különbség, vájjon isten szól-e vagy hs ; itt tehát

nincs az interest-nek ,érdekel' jelentése. Quoad (nem: quod, 158. 1.)

eius fieri potest ! 174. §-ból a személynévmás gerundivumos kapcsoUta

hiányzik (1. régi Bartalban). A nomin.-nak vocativus helyett való hasz-

nálatát (162. 1.) azzal lehetne okadatolni, hogy ünnepies alkalmakkor a

a szavakat teljesebb alakjókban használták, v. ö. deus vocat.-át. Az

attrib. és appos. prs&dic. czimezése igen furcsa. Az Utasítások megkí-

vánják a latin periódusok ismertetését; mig most csak utalás van rajok

(180. §. és a mondatok rendjénél). A szónoki kérdés már a 187. §-ban

meghatározandó (most az or. obl.-ban van). A cum tempor. és histor.

egymás alá rendelend s jól meghatározandó, mert a deák így, mint

most van, alig tudja a két használatot eltalálni. A föltételes mondatok-
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nál szerettem volna, ha a 4-ik eset mint külön eset elmaradt s ha az

egyes casusok felfogása az újabb grammatikusok felfogásához idomult

volna ; mert pl. ha csak Lattmann-Mülleréket veszszük is, nagyon sokat

látunk nálok, a mit Bartaléknál is szivesen vennénk. «A nélkül, hogyi

fordítása avval bvítend, hogy verbális fnév és sine is kifejezi. Teneo

(= vmi véleményben vagyok, (201. 1.) mellett acc. c. inf. is. Nitor

(204. 1.) infin.-szal is. Sajnálatos, hogy a tantum abest, ut, ut — még ez

új kiadásban is ily szerencsétlen fordítást nyert : « Olyan sok híja, hogy

megtörténjék, hogy inkább » ; Szarvas tehát hiába hangoztatta annyiszor

és annyiszor a helyeset. 210. 1. : nem a vonatkozó névm. marad el, ha-

nem a meghatározó ; 224. lapon sem visszamutató, hanem visszatér

kell. 218. §. mondata így szól : Recte Socr. exsecrari eum solebat, qui

primus utüitatem a iure (nem : a natura) seiunxisset ; különben nem
helyes az értelem. Autem ós ver helye megmondandó. A magyarázó

kötszók latin nevéül jobb az explicativus, mint a causalis. A szórend

els része (Sohultzból), a positio debilis s a tszótagok mennyiségérl
szóló rósz (1. Szénássy, Pecz, Budavári könyveit) alaposabbá tehetk.

Vas-nál (236. §.) a t melléklend.

Ha már most visszatekintek soraimra, azt látom, hogy ismerteté-

sembe fölvettem a könyvnek sok szeplöjét, de nem szóltam jélességeirl, a
melyek szintén nagy számban vannak. Sok jót ós szépet, tán minden le-

het jót elmondtak már Bartalék mondattanáról ; de nem emlékszem,

hogy apróbb hibáit valahol felsorolták volna. Én sem hoztam fel mind-

annyit
; a régi kiadásokhoz csatolt s ezen kiadásra is érvényes megjegy-

zéseimet jórészt mellztem. Azonban talán ennyi is elég volt arra, hogy

meggyzzem a nagyérdem szerzt arról, hogy bármily alaposan és gon-

dosan szerkesztett könyvben is mindig marad valami igazítani való. Az
ily fogyatkozásoknak iparkodjék vesztökre a szerz ; iparkodjék minden
tanító, a kinek Bartalék mondattana kezébe kerül, s juttassa észrevéte-

leit akár magán utón is a szerz elébe, mert tankönyveink csak így tö-

kéletesednek. Maga Bartal mondja elszavában, hogy érzi könyvének

tökéletlenségét ; ám ha érzi, nem fogja megvetni a csekélyeknek látszó

észrevételeket sem. Én egyelre megtettem a magamét s elmondhatom

:

salvavi animam meam.
Bódiss Jusztin.
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Physical religion. The Gifford lectures delivered before the University

of Glasgow in 1890 by F. Maa- Müller. London and New-York, 1891.

8-r. XII, 410 1.

A tudós szerznek e mfíve Natural Religicm czím könyvének

folytatását képezi, ebben a természetes úton keletkezett és fejldött

vallásról értekezik, czímül irt mvében pedig a természeti vallást,

vagyis a természeti tüneményekbl fejldött religiót teszi fejtegetésé-

nek tárgyává. A vallás fejldósének három fokozata nem létezik külön

és nincs egymástól merev határokkal elválasztva ; mind a három egy

idben és egy helyen együtt is lehet ; mindamellett a fejldés rendes

egymásutánja a következ: physihts, anthropologikus, psychologikus

vallás. E harmadik fejldési fok, bár teljesebben kifejldött alakjá-

ban késbbi korba tartozik, st még most is inkább a jöv vallása és

inkább bölcselet, mint vallás, még sem hiányzik egészen semmiféle val-

lásban. Maga az, hogy az ember felsbb lényeket felismer, magában fog-

lalja saját lényének bizonyos észrevevósót ; annak bizonyos felismerését,

a mi valóban alkotja saját lényét. Ha az isteneket halhatatlanoknak ne-

vezi, az, úgylátszik, magában foglalja azt, hogy önmagát halandónak

tekinti; de midn a halhatatlan istenek kegyéért kezd esedezni, nemcsak

ez életre, hanem jövend életre is, midn imádkozik, hogy újra egyesül-

hessen azokkal, kiket e földön szeretett és elvesztett : akkor saját lényé-

rl való új felfogásnak kellett szivében támadnia és habár halandónak is

érezte magát, örökkévalónak és a megsemmisülés hatalmán túl emelke-

dnek is kellett önmagát vagy valamit önmagában éreznie.

A physikus vallás alapja az, hogy a nyelv ós ész, a melynek egy-

ségét legtalálóbban a görög logos fejezi ki, a természet nagyszer tüne-

ményeit oly szógyökökkel nevezte meg, a melyek cselekvést, ert, vagy

végre is okságot fejeztek ki. A természeti vallás különfélesége függ a

földrajzi helyzettl, a vidék alakulatától, a föld és égalj minségétl, a

mely viszonyok között hívei laktak. A vallástudomány kutatásainak mód-
szere csakis a történeti lehet ; a természeti vallás tanulmányozására pe-

dig a legjobb anyag a Véda vallása, melyet azonban más ilyen termé-

szet vallással kell összehasonlítani. Természetesen nem mindenben ere-

deti a Véda, csak régibb minden más ismert iratnál és sok olyan gondo-

latot tartalmaz, a melynek nem kell semmi elzménye. A Rig-Véda-

Szamhitá himnusait 1500— 1000. Kr. e. szerezték. Csupán e gyjtemény
az igazi Véda.

Vallás létezett áldozat, imádság és mytJnis eltt ; tényezi között

mindig elbbrevaló az imádság, második az áldozat. Az embernek a
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végtelent meg kellett ismernie és értenie, hogy véges lényekre a my-
thusban a végtelennek tulajdonságait ruházhatta. Az áldozat nem fejl-

dött még ki az si indo-kelta korszakban ; csak akkor, miután az indo-

perzsa ágtól elvált a többi árja néptörzs, mieltt ama két törzs is elvált

egymástól. Bizonyítékul szolgál erre az, hogy az áldozatnak nincs közös

indo-kelta neve, de van közös indo-perzsa.

Az isten fogalmának kifejldésében szerznk legfbb példájául

szolgál Agni, a melyrl kimeríten bebizonyítja, hogy szótöve mozgé-

konyát jelentett (v. ö. a latin agilis szót), aztán a tüzet jelentette és pe-

dig az égi és földi tüzet egyaránt, a napot és villámot, miután e jelzt

kapta : déva, a mely fényeset jelent és ennélfogva sok más ismeretlen

cselekv ernek, úgymint a napnak, az égnek, a hajnalnak jelzjévé is

lett. Ha több különböz tárgyat ugyanazon név alatt összefoglalunk, e

név ez által általánossá válik. Az általános nevek az emberi nyelvnek és

a vele tökéletesen azonos természet léleknek fejldésében igen neveze-

tes korszakot alkotnak. Az egyéni tárgyakat, mikor általános név alá

foglalják, kivetkztetik azon idre megkülönböztet vonásaikból ós egyet-

len kiváló vonással nevezik vagy ismerik meg, a mely valamennyivel kö-

zös és a melyet az általános név kifejez. Másrészrl az általános név is,

mikor sok tárgyra alkalmazzák, szintén kevésbbé határozottá válik, mint

akkor volt, mikor csak egyetlen tárgyra használták, úgy, hogy végre

nem sokkal többet fejez ki, mint bizonyos nagyon általános minséget,

a melyben több, egyébiránt egészen különböz lény közösen osztozkodik.

Déva nem több, mint fényes cselekv, aztán nyája* cselekv, aztán ha-

talmas cselekv, több mint emberi cselekv, st, ha úgytetszik, ember-

feletti cselekv és csak azután más irányú fejldés által isteni cselekv.

Mikor Agni-t, a tüzet, déva-nak, fényesnek nevezték, nem igen lehetett

kétség, hogy mi a jelentsége. De mikor a napot, az eget, a hajnalt, a

nappalt, a tavaszt és a folyókat mind déva-nak hittak, akkor a fényesség,

melyben osztoztak, nagyon hígított fényesség lett. Másrészrl a külön-

böz tárgyak vagy cselekvk, melyeket akkor a déva-k neve alá foglal-

tak, kénytelenek voltak saját jellemket vagy cselekvésök külön mód-

ját e névnek annyira alárendelni, hogy, mikor valamennyit déva-nak

fogták fel, déva alig jelenthetett többet, mint verfényes, derült, nyájas

ós jótékony. Ha tehát Agni a tz és Djausz az ég és Usasz a hajnal és

valamennyi mind a déva nevét kapta, vagyis verfényes, derült, nyájas

és jótékony cselekv, ismeretlen, hatalmas, soha meg nem szn, soha

meg nem haló, halhatatlan cselekv, vájjon nem érte-e elég közel déva

az isteneknek, legalább az óvilág úgynevezett isteneinek általános vagy

elvont jelentését ?

Görögországbán az eljárás kissé más volt. A görögök e hatalmas

cselekvket csakhamar oly fokban ruházták föl emberi tulajdonságokkal,
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hogy a halhatatlanság majdnem az egyetlen sajátságnak látszik, a mely-

ben nem osztoznak közösen emberi lényekkel. Itáliában a régi istenek-

nek kevesebb olyan anthropomorphikus jellemök volt, mint Görögor-

szágban. Tényleg megkülönböztet vonás a régi római mythologiában

,

hogy ott kevés családi kötelék fzi össze az isteneket, holott a görög

istenek mindnyájan igen bens, rokonságban vannak egymással, ha nem
is mindig teljesen kifogástalanul. A régi keresztények még más felfogást

is találtak ki e görög és római istenek számára. Nem tagadták valóságos

létezósöket, hanem él lényeknek vették, szellemeknek, a mint k mond-

ták, de gonosz szellemeknek. Ez az eszme majdnem saját korunkig ma-

radt meg, mikor a régi vallás és régi nyelv tanulmányozása képesekké

tett bennünket arra, hogy lássuk, micsodák valóban az árják dóva-i

:

nem gonosz szellemek , sem emberi vagy emberfeletti lények, hanem a
természet leginkább kiemelked tüneményeinek adott nevek, melyekben

természetszerleg és szükségképen rejlett a cselekvk eszméje. A nyelv

és gondolkodás haladtával mi most cselekvk helyett hatásokról, erkrl,

vagy, amint nevezni szoktuk, természeti erkrl tudunk beszélni ; de

hogy mi rejlik e hatások alatt, mi rejlik a h vagy fény, vagy aether

alatt, azt épen oly kevéssé tudjuk, a mily kevéssé tudták a Yéda kor-

szak mt-jei, hogy mi rejlik az Agni-jok vagy egyéb dóva-ik alatt.

Soha sem kellene azt mondanunk, hogy a Véda-ban a tüzet isteni

tulajdonságokkal ruházták fel, minthogy ezzel léteznek vennk azt, a

minek keletkezését és fejldését kell megmagyaráznunk. A Véda-ból

épen azt tanuljuk meg, hogyan fejldtek ki azon isteni tulajdonságok, a

melyek a tz és más hasonló természeti és természetfeletti tünemények

örökké változó fogalmaiból támadtak. Ha egyszer eljutottunk egy tz-is-

tenhez, villám-istenhez és nap-istenhez, feladatunkat tényleg elvégez-

tük. A mi els fejezetünk a tz istennel, a villám-istennel és a nap isten-

nel végzdik. Kezddik a tzzel, a villámmal és a nappal. Jóllehet a fen-

költ isten fogalom mellett a Véda-ban Agniról nagyon gyermekes felfo-

gás is fordul el, mégis a Véda-ban meglev töredékes adatok alapján

elmondhatjuk, hogy a természeti vallás, vagy a világ természeti benyo-

másainak uralma alatt álló ember természeti képességei elvezethetik,

st el is vezették az embert lépcsnkint az istenség legmagasabb felfogá-

sára, a melyet aligha múlhatnak felül az istenség bármilyen meghatáro-

zásai, a melyeket az úgynevezett természetfeletti vallások maguknak

kizárólagos tulajdonokúi követeltek. E tényt ama szellemben kellene

felfogni, a melyben Sz. Pál apostol azon tényeket felfogta, a melyekkel

tekintete találkozott, mikor a pogányok oltárai eltt állott. • A kit ti

ismeretlenül tiszteltek, azt hirdetem nektek*, nem új istent, nem más
eredet istent, mint a pogányoké, hanem ugyanazt az istent, a kit isme-

retlenül tiszteltek a világ gyermekkorában, a kit ismeretlenül tisztelnek
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még most is, de a kit az emberi szív és emberi lélek mindig keresett

hona határai között, ha talán megsejthetné és megtalálhatná, holott nin-

csen távol egyikünktl sem.

Agni theogonikus fejldése a Véda-ban látható ; mythologikus fejl-

dése az epikus és puránai irodalomban tnik fel és ez a fejldés a leg-

fbb Hellasban és Rómában, a hol a Hephaestusról és Vulcanusról szóló

mythusokban csak kevés vonás maradt meg Agni-ról, mint a világ

teremtjérl és kormányzójáról; végre a szertartási fejldés leginkább a

tz tiszteletében, az úgynevezett tzimádásban látszik meg, a mely ren-

desen annak elismerése és szokásossá vált kifejezése, hogy a tz házi,

kézmvesi, áldozati, st orvosi czélokra hasznos. Agni, mint láttuk,

mozgékonyát jelent ; mint mozgékony cselekvnek szükségképen él-

nek, tehát lélekznek, lelkesnek kellett lennie, mert a tz lobog, él és

hal; ez az úgynevezett animismus. Azután embernek képzelt lénynyé

fejldött, mert a tüz, bár nem fórfiú, mégis ers férfiúként mködik

;

ez az aiithropomorphismus. Azután egyéni személylyé, fejldött mert

egyik tz különbözik a másiktól ; ez a personificatio. Végre fényes, nyá-

jas, hatalmas, emberfeletti lénynyé fejldött, déva-vá, istenné ; ez a dei-

ficatio.

Mythíisok a vallás parasitái. Vallásnak kellett lennie szertartás,

st mythus eltt is : a végtelent észre kellett az embernek már elbb
is vennie oly megjelenésben, a mely erkölcsi érzetére hatott és tettei-

nek megszabására késztette. Nem helyes azt mondani, hogy például a

Venus és Mars viszonyáról szóló ledér történeikék a régi klasszikus népek

vallásának tanítása és így e vallás aljasságát, elsiváruitságát bizonyítják.

E mythusok nem voltak vallási tételek ; a régiek maguk sem vallották.

Ha e népekrl beszélünk, nemcsak Homerusra és Hesiodusra kell gon-

dolnunk, hanem Heraclitusra, Piatora ós Aeschylusra is. Vallási eszmék

néha mythikusakká válnak, világi szokás vagy intézmény felvehet vallási

megszentelést. Egy puszta indiai közmondás adott- okot egy vallásilag

megszentelt egészségi szabály keletkezésére. Ilyen tisztító ezélja volt ere-

detileg a germán népek Nothfeuer nev intézményének, a*mely a régi val-

lás elbukásával mint úgynevezett babona, a szertartás némi változtatá-

sával még most is megvan tolnamegyei német községekben; Müller

Miksa skót- és írországi utolsó nyomait 1767-bl és 1788-ból mutatja ki.

De bizony Angliában is akadt nem is oly nagyon régen hasonló baboná-

nak példája. A mythologia megtámadta a régi vallást, st megtámadja

a mait is ; de a mythologia magában véve még nem vallás, épen oly

kévéséé, mint a rozsda nem vas. A szertartás is megtámadja a vallást

;

mondhatni, hogy e világon szertartás és vallás elválaszthatatlan ; de a

szertartás magában véve épen oly kevéssé vallás, mint az árnyék nem vilá-

gosság, srégi idben a család leánya volt otthon a ttíz természetes re,

Phüologiai Köriöny. XV. 9. 64
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holott a család más tagjainak más dolguk volt ; késbb e rendelkezést

elfelejtették és lassankint kifejldött a Vesta-sziízek vallási intézménye.

A polytheismusnak henotheistikus irányzatát nagyban elmozdí-

totta egyes, hasonló-hatalmi-kör isteneknek egymással való azonosítása

;

pl. az indiai mythologiában Djausz a fényes ég, Vanma a mindent kö-

rülölel ég ; Szúrja a nap, Szavitar a mozgást és éltet adó nap, Púrnn a

nyájak gyarapodását elmozdító, az utasnak világosságot adó és útját

mutató nap, Vimu az eget bejáró nap. így lehet a görög, st a latin

mythologiában is azonosított istenségeket találni : Apollón a nap, Flwi-

bos a fény, kivált a napfény sugárzó természete (Preller, Griech. Mythol.

P, 189.), Hélio8 a nap, Seirios minden ragyogó fény csillag, a nap is

(u. o. I, 372.), Hyperúhi a magasan járó nap (u. o. I, 40. 349.) ; a római

mythologiában Mars-Quirinus (Preller, Röm. Mythol. I
8
, 369.). Viszont

a régi vallásoknak az is sajátságuk, hogy isteneik több-jelentségüek :

Agni a tzhely tüze volt, de a költ úgy énekelhetett róla, mint az ég

szülöttérl, a villámról, a felkel és leáldozó napról, a tzgerjeszt fa

darabok szülöttérl, st a növényekben és állatokban rejl melegrl és

életrl. Apolló HomerusDál nem a nap, de van neki némi nap-tulajdon-

sága ; Athene nem a hajnal, de] nem vesztette el egészen a hajnal sa-

játságait; Zeu8 nem az ég, de még sem érthetnk jellemét, ha nem
tudnók a védai Djauszra visszavezetni.

A tzön kívül más természeti erk is hatottak vallási eszmék kelet-

kezésére és fejldésére. Müller Miksa meggyzdése, hogy az ég ós a nap

az a természeti jelenség, a mely kezdettl fogva leginkább elmozdította

a vallás és a mythus növekvését. Nagyhatású volt a Hhar is ; kivált Ame-
rikában tisztelték nagyon, a minek természetes oka van. Amerikai nyel-

vekben hurakan a. m. titkos teremt er, óriás, forgószól ; e szóból lett

az angol hurricane, a franczia ouragan, a német Orkán. Indiában egé-

szen odáig emelkedett a vihar tisztelete, hogy természeteri volta egé-

szen ellankadt erkölcsi ereje és legfbb, szellemi istensége mellett. Egy
indiai költ így fohászkodik a szélvészekhez (Rig-Véda VII, 57, 4.)

:

•Távol legyen tlünk fényes mennykövetek, ó Marutok ; bármit vétettünk

ellenetek, emberek vagyunk, ó tiszteletre méltók, ne hagyjatok leros-

kadni bnünk súlya alatt; hadd nyugodjék rajtunk legjobb kegyel-

metek •».

Az összehasonlító vallás tudománynak fleg két haszna van : 1

.

megtanít arra, hogy az srégi embertl Í6 tanúihatunk valamit, hogy

azt is ugyanazon elvek szerint kell megítélni, mint a mai embert, és ha

ugyanazt mondja, a mit mi, akkor ugyanazt is érti ; 2. hogyha két külön-

böz nemzethez tartozó költ vagy próféta ugyanazt mondja, nem kellett

azt egymástól kölcsönöznie. Szemünknek nagyon fátyolossá, kedélyünk-

nek nagyon sivárrá kellett válnia, ha nem bírjuk többé felfogni, hogy mi-
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képen hirdethetik az egek Isten dicsségét. Mi most megneveztük és osz-

tályoztuk az egész természetet és, úgy látszik, semmi sem képes többé

bennünket meglepni, megrettenteni, lesújtani. De mikor az ember lel-

kének elször kellett felébrednie és valami önmagán túl levnek fogal-

mára emelkednie, akkor milyen nyelv lehetett volna hatalmasabb annál,

a mely szólott a hegyekben és zúgó patakokban, a felhkben és menny-

dörg zivatarokban, az egekben és a hajnalban, a napban és holdban, a

nappalokban és éjjelekben, az életben és a halálban ? Nincs-e szó, nincs-e

-értelem, nincs-e kinyilatkoztatás mindenben ? Lehetett-e az embernek az

égi testek járását, nap és éj, tavasz és tél, születés meg halál szabályos

vissza-visszatértét a legmélyebb megindulás nélkül szemlélnie ? Az em-

beriség els napjaiban az egész világ C9uda és kinyilatkoztatás volt és

nem kellett semmi különös kijelentés. Azon idben az egek, a vizek, a

nap és hold, az ég csillagjai, a zápor és harmat, az Isten szélvészei, tz
és h, tél és nyár, jég és hó, éjjelek és nappalok, villámok és fellegek, a

föld, a hegyek és halmok, a mi növény terem a földön, a hullámok és

tengerek és áradatok, — mind áldották az Urat, dicsérték és magasz-

talták mindörökké. Képzelhetünk-e hatalmasabb kinyilatkoztatást ?

Szabad-e mondanunk, hogy ha az ember fiai egyesülve dicsérik

és magasztalják azt, a ki önmagát a saját útján a természet minden

pompájában, bölcseségében és rendjében kinyilatkoztatta, akkor az

puszta pogányság, polytheismus, pantheismus és ocsmány bálványimá-

dás ? A természetben mutatkozó kinyilatkoztatás az egész világ vallá-

sainak tanulmányozója eltt nemcsak a pogáay lvilág számára elég-

séges kinyilatkoztatásnak, hanem az egyetlen, igaz kinyilatkoztatásnak

bizonyul. Sem különös, sem általános egyéni seredeti kinyilatkoztatásra

nem volt szükség, a mely az emberrel Isten els fogalmát és nevét kö-

zölte volna. A vallás si emlékei, kivált Indiában, kézzelfogható történeti

bizonyítékokat szolgáltatnak arra, hogy az emberi elme saját, benne

rejl erinél fogva képes volt a természetrl a természet isteneire és

végre a természet Istenére emelkedni. Az emberi kedély úgy. a mint

van, és minden csuda segítsége nélkül, kivéve a természet örök csudáit,

•eljutott Istennek legmagasabb és legtisztább fogalmához, eljutott saját

vallásunk alapvet tanainak némelyikéhez. «Az, a ki az istenek felett az

egy isten volt» (Rig-Véda X, 121,8.). «Indrának, Mitrának, Varunának,

Agninak nevezik, aztán amaz égi, szépszárnyú G-arutmatnak ; az egy-

rl, a mely van, különféleképen szólnak, Agninak, Járnának, Mátarisz-

vannak nevezik • (u. o. I, 164, 46.). <, a ki atyánk, a ki nemzett; , a

ki teremtnk ; , a ki minden helyet és minden teremtményt tud ; , a

ki az isteneknek nevet adott, egyetlen létére ; hozzá megy könyörögve

minden más teremtményt (u. o. X. 82, 3.).

Egyik vallásnak sem kellett igazságait a másiktól kölcsönöznie.

64*
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A kereszténység és a buddhismus között is van meglep megegyezés, a
mi azonban elenyész a sok és nagy különbség mellett. Az a parancso-

lat, hogy gylöletet szeretettel viszonozzunk, már Buddha és Confucius

tanítása szerint is régi szabály. Hiábavaló tehát az az erlködés, meg-

mutatni, hogy az ellenségünk iránt való szeretetrl szóló tanításnak az

Újszövetségbl kölcsönzöttnek kell lennie, bárhol találjuk ; mintha az a

tanítás az által kevésbbé igazzá válnék, hogy más vallás is tanítja, vagy

hogy kinyilatkoztatássá lett a szó valóságos értelmében, mindenkinek

számára, a kinek szeme van látnia és szíve van szeretnie. Igazság teszi a

kinyilatkoztatást, nem kinyilatkoztatás az igazságot.

A kik talán a zsidó Szentírásban való olyan-természet kutatást,

mint az úgynevezett pogány népek vallásában, szentségtörésnek nevez-

nének, azok elfelejtik az istenségrl alkotott emberi felfogás és maga az

istenség közt lev különbséget. Az istenség maga minden emberi fogal-

mon felül van. Az ember gyakran eltndik azon, hogy mi igazán mél-

tóbb esudálatra, a pillangó-e, mely hímes szárnyain az ég felé libeg,

vagy a féreg, a mely hitvány bábjában olyan bámulatos lehetséget

rejteget.

Illés próféta látomása a Horeb hegyén (Király. III, [I.] 19,

11 — 13.) mintegy kivonatban adja a zsidó vaüís egész fejldését : «És

ime az r átmegyen, és az Or eltt igen nagy és sebes szélvész, mely a

hegyeket fölforgatja és a ksziklákat eltiporja, de a szélvészben nincs az

r ; és a szélvész után földrengés, de a földrengésben nincs az r ; és a

földrengés után tz, de a tzben nincs azr ; és a tz után lágy szell

susogása. Melyet hallván Illés, befödé orczáját palásttal ; és kimenvén

megálla a barlang ajtajában, és ime szózat ln hozzája, mondván : Mit

mívelsz itt, Illés ?• Minden más szent-könyv a szélvész, földrengés és égi

láng leirása után az Úr szavát a mennydörgéshez hasonlította volna ; de

Illés többet vett észre a természet nyers erinél,— az ember szívében hal-

latszó halk szózatot is.

Szerznk a természeti vallás eredetérl és fejldésérl megragadó

stílusban eladott eszméin kivül ráér a függelékben szorosan szakszer

nyelvtudományi, irodalmi és történelmi kérdéseket is tárgyalni. Magá-

ban könyvében érdekesen tér ki a k/myuirás történelmi korszakalkotó

hatására. Miután az aegyptusi hieroglyph, a hieratikus írás, a phoeniciai

és görög betsor ebben a sorban egymásból kifejldött és a VII. század-

ban Kr. e. könyvírásra alkalmassá vált, a VI. században Kr. e. az írás

terjedésének mentében mindenütt igen élénk szellemi életet találunk :

Cyrus megalapítja a perzsa birodalmat, Dárius Hystaspes megújítja

Zoroaster vallását ; a jóniai köztársaságok megalakulnak ; a görög böl-

cselet, mköltés, st történetírás is megkezddik ; ekkor mködött Tha-

les (napfogyatkozás, 5S5.), Anaximander (fii 2—546.), Anaximenea^
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Pythagoras (meghalt 510.), Xenophanes, Heraclitus, Parmenides ; Theo-

gnis, Simonides, Anacreon; Solon; e korban gyjtette össze Homerus
költeményeit Pisistratus (meghalt 528.) ; ugyanakkor irtak a logogra-

phusok.

íme ez halvány vonásokban Müller Miksa érdekes könyvének

ismertetése. Dr. Pozder Károly.

PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1889/90.

36. Czirbusz Géza, Goethe Hermann und Dorothea-jának

tartalmi fejtegetése. (Kolozsvári róm. kath. fgymnasium 2—35. 1.)
—

E dolgozat nem nagy igényekkel lép fel. Nem akar lenni sem tudomá-

nyos színezet irodalomtörténeti fejtegetés, sem beható aasthetikai kom-

mentár, sem a költemény egyes részeire vonatkozó tárgyi magyaráza-

toknak összeállítása, hanem élvezhetén eladott összefoglalása ama be*

nyomásoknak, a miknek a költemény iskolai tárgyalása után a tanuló

lelkében mintegy residuumként kell megraaradniok. A szerz rövid be-

vezetés után. melyben kijelöli a költemény helyét a német irodalomban,

s melyben csak a költeményünkre nem egészen ill • népies eposz » el-

nevezés s • tiszta népies jellegéinek hangsúlyozása szemetszúrók, né-

hány szóval megemlékezik a cselekvény történeti alapjáról s azután a

költemény tartalmi ismertetésére tér át. Az egyes énekek fonalán szépen

és elég részletesen vázolja a cselekvéuy menetét, kifejti a cselekvések

rugóit, a személyek lelki állapotát, figyelmeztet a szerkezetbeli sajátsá-

gokra, a conflictus elkészítésének módjára, a késleltet momentumok
alkalmazására, majd a befejez szakaszban a cselekvény szálainak con-

centrálására, ráutal az aurea sectio törvényére s végül a költemény alak-

jainak jellemzését adja. A szerz mindezt alapos szakismerettel, híven és

helyesen s a költeményhez méltó lelkes hangon adja el. Az értekezés,

mely fkép a tanulóknak szolgálhat mintául, mikép kelljen teljesen át-

^s utángondolni ily nagyobb költi olvasmányt, egészben véve dicsére-

tet érdemel s a magam részérl csak néhány helye ellen emelhetek ki-

fogást, a hol a cselekvény egyes momentumainak, a jellemek némely

vonásainak nem egészen helyes felfogását vélem látni vagy a hol a nem
egészen szabatos fogalmazás félreértésre adhat okot.

Ez utóbbi rovatba tartozik mindjárt az I. ének tárgyalásánál az a

megjegyzés, hogy «a lakosság idegeneket ment nézni a városon kivül,

a kik a franczia forradalom ell menekültek német földre*. (2. 1.)

A menekülk ugyancsak német földrl jönnek, valamely a Rajna bal--
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partján fekv német (hesszeni vagy bajor) tartományból ; Dorotbea maga.

mondja : «bei une aufdeutscher Seite* (ed. Weber Vili. 45) 8 ha a pap

úgy szólítja t: «o Madchen des Auslandst (IX. 113), ez csak abból a,

Németországban ma is dívó, particnlaristikus felfogásból magyarázandó,

mely minden egyéb, bár német nyelv, tartományt külföldnek tekint.

—A ül. éneket fejtegetve így szól szerznk Hermáim anyjáról : • ismeri

fia csöndes, tartózkodó, álmodozó természetét, de azt anyai nevelésének

tudja be. A nevelést többnyire asszony vezeti a házban, azért könnyen

ragad a fiúkra a leányos szégyenkezés, bátortalanság » stb. E felfogásnak

nincsen alapja a költemény illet soraiban. (III. 45. s köv. v.). Her-

mann anyja ép azt mondja: «wir kimen die Kinder nach unserem Sinne

nicht formen», s Hermann tulajdonságait részben a természet adomá-

nyának veszi (der eine hat die, die anderen andere Gaben), részben az

apa zsémbel kedvét okolja miattok (táglich mit Schelten und Tadeln

hemmst dn dem Armen allén Muth in der Brust). Az anyai nevelés hatá~

eáról itt szó sincsen. — Az V. ének egy helyéhez (Aber der Vater

schwieg, 56. v.) azt jegyzi meg a szerz, hogy: az atya méltósága

megóvásának szempontjából egy darabig hallgat » (16. 1.). Nem hiszem,

hogy itt ily kicsinyes motívumot szabad neki tulajdonítanunk. Hallga-

tása inkább bels küzködésének jele, fiának közlése nincsen kedvére, de

nem akarja t újból megsérteni s még a pap felszólalása is elejét veszi

válaszának. Inkább az emez énekben valamivel késbb következ tréfás

korholást lehet és szokás is ama fenti motívummal magyarázni, v. ö.

Cholevius 198. 1. : <dass er gleichwohl ein wenig schelten muss, um die

Wiirde des Hausherrn und des Mannes von Charakter zu wahren*. —
A szerz szerint ebben az V. énekben ismerkedünk meg nemcsak a falu

bírájával, hanem « legels izben az elbeszélés második falakjával

Dorotheávali is (18. 1.). Hanem az igazi megismerkedésrl csak Dorothea

személyes felléptével (VII. én.) lehet szó, külsejének leírása pedig, me-

lyet ezúttal hallunk, kevésbbé fontos az megismerésére, mint pl. az,

a mit már a II. énekben olvastunk róla — Ugyancsak korai és motivá-

latlan volna, ha már az ének olvasásakor merülne fel bennünk az a gon-

dolat : « vájjon Hermann megtetszik-e Dorotheának, nincs-e már másnak
eljegyezve, meg tudja-e szeretni az ifjút ?• (18. 1.) Hermaunak magának
sincsenek még ilyes kételyei, itt még bizton reméli, hogy boldoggá teszi

Dorotheát is, ha megkéri (V. 122.) ; aggodalmai csak jóval késbb ébre-

deznek benne (VI. 233. s köv. v.). — A VI. énekben «a költ szándéko-

san beszélteti a szószátyár gyógyszerészt, nehogy a plébános megnyug-

tató felvilágosításával, hogy t. i. a leány vlegénye meghalt már, siet-

tesse az elbeszélés befejezését* (20. 1.). Ez utóbbi nem mehet 8381hetikai

motívum számba : a költnek nem lehet magában véve czélja, hogy az.

elbeszélést lehetleg elnyújtsa. E • megnyugtató felvilágosítás » elmara-
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dását itt inkább azzal lehet motiválni, hogy a költnek alkalmat kellett

adnia Hermannak és Dorotheának négyszemközti találkozásukra s

bensjük kitárására. Valószín különben, hogy az elhunyt vlegénynek

a költemény elz soraiban ("VI. 186— 190. v.) a bíró által való említése

a költnek csak késbbi toldása, melylyel el akarta készíteni a IX. ének-

nek megfelel helyét (256. v., 1. Cholevius 225. 1.) s igy a papnak erede-

tileg nem is állott módjában az ezen hírrel való megnyugtatás. Uy mó-

don megmagyarázódik az is, mért csudálkozik el késbb a pap Dorothea

régi jegygyrjének látásán (IX. 251.). — A VIII. ének tartalmának fej-

tegetésénél a tárgyalás hangja helyenként nem egészen méltó a szép

jelenethez, — a szerz akárcsak egy mindennapi udvarlást írna le.

*A fiatalok egy ideig hallgatagon mennek, míg Hermann az ezerszeresen

bevált kisegítvel : az idjárással kezdi meg a beszélgetést. • « Dorothea

látta a fiú bátortalanságát* és tigaz vallomásra akarta bírni az ifjút

A közellev körtefa alkalmas helynek kínálkozott a nyilatkozattételre.*

•Egyideig hallgatnak, majd újra csak Dorothea kezd egy újabb társal-

gási ihémát : a szép holdvilágról beszéli .... Dorothea az úton elbotlik,

Hermann támogatásával tovább megy — «a véletlen is segítségére

j a bátortalanoknak*. (24.25.1.) Az efféle megjegyzések egész hamis

árnyékot vethetnek a személyek jellemére. Hozzájok sorakozik az, a

mit hésbb olvasunk Dorothea jellemrajzában : «minduntalan értésére

akarja adni Hermannak meleg vonzódását. Innen a kútba való kacsin-

gatás, a kicsuszámlás, a sokféle sejtelmes czélzás, a félbehagyott beszél-

getések megújítása* . . . (35. 1.) Ily módon egy egész új vonást, a —
bármily ártatlan— kaczérkodást csempészszük be Dorothea jellemébe,

— oly vonást, mely megférhet Gretchen vagy Klárchen jellemével, de

nem a komoly tartózkodó Dorotheáéval. Azoknak az egyes tényeknek

is egyenként egész más értelmök van ; még ama • társalgási thémáknak»,

az idjárásnak s a holdvilágnak is más a jelentségük, mint az, hogy a

párbeszédet bevezessék. Ügy a tornyosuló felhkre, mint a holdvilágra

való figyelmeztetés a küls sceneriát rajzolja, e természetbeli állapotok

megfelelnek a beszélk akkori hangulatának s említésük ezek jellemére

is világot vet : az elsé kapcsolatban van Hermannak az aratás sike-

rén való aggodalmával, a hold fénye pedig azért tetszik Dorotheának,

mert : «Er ist der Elarheit de8 Tags gleicht (VIII. 68), megfelelleg a

leány tiszta, mindenben világosságot szeret egyéniségének. Ama telje-

sen akaratlan kicsuszámlás sem Hermann bátorítása végett történik,

hanem ómenje a késbbi bosszúságnak, ennek fogja fel Dorothea is az

sejtelmes természetével (VIH. 100.).

Más természetek, mint a most említett passzusok, de a költemény

helyes felfogásának szintúgy útjában állók a szóban lev értekezés ama
helyei, a hol a költnek oly intentiók és tendentiák tulaj donittatnak, a
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miktl minden valószínség szerint igen távol állott. A költeménynek

s egyes helyeinek szimbolikus értelmezése Humboldt óta dívik, pedig,

úgy hiszem, épen nem szorul rá, hogy azokon a szépségeken kívül, a
melyeket úgy is magában foglal, újabb szépségekkel, látszólag mély gon-

dolatokkal s effélékkel ékesítsük ; az ilyeneknek beleolvasása, belezava-

rása egyenesen meg is rontja a conceptiónak egyszer tisztaságát. Azt
hiszem pl., hogy Goethe bizonyára nem gondolt arra, hogy tHermann a
lassan hevül, meggondoltan haladó Németországnak*, Dorothea pedig

«a román kultúrának képviselje* (35. L). Avagy a költemény eme sorai-

nál: «Heil dem Bürger des kleinen Stádtchens, in welchem lándliche

Tugenden gepaarfc sind mit gewerblicher Gescháftigkeit* , nehezen he-

lyén való ez a megjegyzés: « Ujabb adat a költ átható szellemének éles-

látásához, mely egy századdal ezeltt jelölte ki államgazdaságunknak

egyedül helyes útját!* (15. 1.), — a költnek, úgy hiszem, az idézett so-

roknál esze ágában sem volt, hogy államgazdaságunk útjaira gondoljon.

Nem is hinném, hogy az effélékkel jobban megértetjük a dolgot a tanuló-

val, épúgy mint a hogy nem vetünk fényt a költemény helyeire oly ma-
gyarázattal, hogy : t a beszélgetés további folyamán a mai actuális nem-
zetgazdasági kérdésekre is kiterjeszkedik, a mennyiben a túlságos indus-

trialismust ép oly ártalmadnak mondja, mint a physiokratisinusnak fölül-

kerekedését*. (15. 1.) Még azt sem tartom valószínnek, hogy a mikor a

gyógyszerész abbanmaradt modernizáló terveirl beszél, akkor Goethe

•leplezett gúnynyal azokra a teltszájú hazafiakra czéloz, a kik kifogy-

hatatlanok a szép frázisok hangoztatásában* stb. (11.1.)— A költemény

eladásáról, nyelvérl szólva, nem tagadni kellett volna a homéri jelzk
használatát (32. 1.), hanem ellenkezleg, rámutatni az epikus nyelvhasz-

nálatnak Goethénél is srn elforduló ilyes sajátságaira (v. ö. Düntzer

130. 151.1).

A személyek jellemrajza sikerült
;
párhuzamos és ellentétes voná-

saik jól ki vannak emelve s egymáshoz való viszonyuk helyesen feltün-

tetve. Egy alak rajzában azonban a szerz, nézetem szerint, többet tett

a kelleténél : a gyógyszerész jellemének vázlatában. Dolgozatában jóval

ellenszenvesebb világításban jelenik meg a « beszédes szomszéd*, mint
a hogy Goethe költeményében feltnik. Bizonyára prózai természet,

korlátolt esz, pedáns és fontoskodó agglegény , de mégis túlságba

megyünk, ha ^piszkos egoismu8»-sai és •eynismus»-s&\(8. 1.) vádoljuk, a

minthogy az sem áll róla, a ki több izben mint igazi laudator temporis

acti lép fel, hogy «a kor eszméitl megittasult phantasta, ki a múltat

egy hajítással szeretné a sutba dobni s a dolgok egészen új rendje

után áhítozik* (4. 1.). Az ilyen módon rajzolt alak csak disharmoniát

okozna a költemény egészében. Inkább szerencsétlen, mint megvetésre

méltó, rossz ember e gyógyszerészünk ; sajnálkozunk rajta, önelégültsége,
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naivsága olykor mosolyt csal ajkunkra, st fel-felcsillanó szebb vonásai

{jószívsége, apja-anyja iránt való kegyelete) rokonszenvet is ébreszt-

hetnek bennünk. Egy tcynikusti és « piszkos egoistát* az egyenesszív,
igazságszeret Hermann sem foglalt volna a pappal együtt a «zwei so

trefflicfie Mwnner* elnevezés alá (V. 92.). óhajtanám, hogy a szerz
rokonszenvesebb színben mutassa be e költi humorral rajzolt alakot

tanítványainak is, a kiket különben, mint értekezése bizonyítja, kétség-

kivül helyesen és sikeresen fog bevezetni Goethe remekmvének isme-
retébe. Petz Gedeon.

37. Zlamál Ágost, Pythagoras és szövetkezete. (Gyula-Fehér-

vári róm. kath. fgymnasium.) — A szerz rövid bevezetés után, mely-

ben az ókori és a keresztény philosophia egymáshoz való viszonyáról

«zól néhány szót, a 8. lapon a következkben körvonalozza feladatát

:

t Jelen értekezésünkben Pythagorasnak, a pythagoreusok szövetkezeté-

nek beható tárgyalását tzve ki czélúi, mindenek eltt annak megala-

pítójáról, Pythagorasról kell bvebben szólanunk. Ezután a pythago-

reusok szövetkezetének czélját ós jellegét — miután e kett egymást
mintegy kiegészíti — együttesen, ezt követleg szervezetét és végre tör-

ténetét külön-külön fogjuk tárgyalni.

•

Ehhez képest az els részben, melynek czíme Pythagoras föllépte

és élete szövetkezetének megalapításáig, a híres philosophus életrajzát

igyekszik adni oly módon, hogy a rá vonatkozó számtalan mondából

mindenütt világosan kiemeli a hiteleseknek tekinthet gyér adatokat.

A második fejezetben (A pythagoreusok szövetkezetének czélja és jellege)

Pythagoras ethikai és természetphilosophiai nézeteit fejtegeti, melyeket

azonban, fájdalom, nem tud kapcsolatba hozni a megelz görög böl-

csészettel. Ez utóbbiról mindösze ennyit mond : iA pythagoreusok böl-

csészete, mert Aristoteles, a leghitelesebb közvetett forrás sohasem

beszél Pythagorasról avagy az bölcsészeti systemájáról, hanem mindig

a pythagoreusokról s azok rendszerérl, a firányt tekintve, csakis foly-

tatása azon abstract és következtet philosophiának, melyet Ánaximan-

der alapított, úgy fogván fel a dolgok lényegót, mint valami középst

az anyagi és eszmei, az érzéki és szellemi között, fkép mint mennyi-

ségtani viszonyt, mint számot. Ánaximander rendszere csak durva,

merész vázlata egy tannak, melyet Pythagoras nagy mennyiségtani

szelleme fejtett ki.t Világos, hogy ebbl se a mvelt nagy közönség, se

a tanuló ifjúság, melynek a munka els sorban szánva van, nem fogja

megérteni az ion természetphilosophiának és Ánaximander tanainak a

Pythagoras számrendszerével való összefüggését s nem szerezhet magár

nak fogalmat arról, mily helyet foglal el Pythagoras iskolája a görög,

bölcsészet történetében. A harmadik fejezetben (A pythagoreusok szövet-
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kezetének szervezete) már világosabb képet rajzol a szerz az iskola bels
életérl, s a negyedik rész is (A pythagoremok szövetkezetének történtté)

jl tárgyalja az iskola történetét a peloponnesusi háború koráig, mi-

dn az Alsó-Itáliában kitört forradalom az eddig oly nagy befolyású

szövetkezetnek véget vetett.

A munka fleg Zeller nagy mve (Geschichte der griechischen Phi-

losophiej után készült, s ha nem is önálló, tudományos becs érte-

kezés, legalább a források lelkiismeretes felhasználásán alapuló, a tárgy

kell ismeretérl tanúskodó compilatio. Az eladás egyszer és könnyen

érthet, csak a Pythagoras-féle számrendszer tárgyalásánál kívántunk

volna bvebb és világosabb, a tanulók felfogási képességéhez alkalmaz-

kodó fejtegetést.

Néhány kisebb tollhiba is belecsúszott az értekezésbe, így a 13. és

17. lapon Jamblikus e h. Jamblichus, a 24. lapon Hermotinus e h. Her-

motimus, a 48. lapon pehponesusi e h. peloponnesusi

38. Varjú János : Az ó-classicai irodalmak mveldéstörté-
neti hatása és szerepe a középiskolában (Szegedi fgymnasium). —
Szerz az értekezés elején a következkben körvonalozza tárgyát

:

«A mvelt nyugati népek culturalis törekvéseit tekintvén, olyanféle

eszmeáramlatok támadnak a társadalmakban és a culturélet vezet kö-

reiben, melyek a középiskolai oktatásnak legégetbb s még eddig meg-

oldatlanul hagyott kérdéseivel komoly czólzatossággal, st itt-ott már
hivatalból is foglalkoznak. Az európai középiskolai oktatásügynek kér-

dései közül kettre kivánom az érdekldést különösen felhívni: az

egyikben az ókori classicus irodalmaknak mveldéstörténeti fiatámt a

középiskolai kérdéssel kapcsolatban akarom ismertetni, a másikban a

classicai discíplinának a modern tudományokhoz mért viszonylagos

értékét a contemplálandó egységes középiskola számára óhajtanám ki-

mutatni. Tanulmányom czélja a nagy közönségnek ezen kérdésekben

némi tájékoztatással szolgálni.

»

E czélhoz k pest az els részben ismerteti az olasz renaissance

jelentségét, a német reformatio hatását az iskolákra, a jezsuiták ezere-

pét a XVI—XVIII. században az oktatásügy terén, a magyar katho-

likus és protestáns iskolákat ez idszakban ; majd áttér az Angolország-

ból kiinduló realismusra, végül a Wolf-féle modern humanismusra.
A munka e történeti része, mint népszer értekezés, teljesen

megfelel czéljának. Annál jobban sajnáljuk, hogy az oktatásügy aktuális

kérdéseivel foglalkozó második részrl ugyanezt nem mondhatjuk-
A szerz az egységes középiskola hívének vallja magát, de sajnálja a
görög nyelv háttérbe szorítását : arra a kérdésre azonban, mikép volna

a görög nyelv az egységes középiskolák számára megmenthet, adós
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marad a felelettel. Kénytelen vagyok megvallani, nem értettem meg,

hogy V. úr mve befejez fejtegetéseiben talajdonkép mit akar, s

félek, hogy a nagy közöneég íh, melynek az értekezést szánta, hasonló-

kép járt.

39. Borsos István: Az areopag eredete és szerepe az athenaei

államban Perikies koráig. (Pápai reform, fiskola.) — Borsos érteke-

zése nagyobb görög régiségtani kézikönyvek, Fustel de Cotdanges «Az

ókori községi czím híres munkája és a Curtius-féle « Görögök törté-

netei lelkiismeretes felhasználásával népszeren adja el az areopag

történetének fbb vonásait Perikies koráig. Tárgyalja az
v
Apetoc rcáfoc

név eredetét, a törvényszék keletkezésére vonatkozó mondákat; bveb-

ben fejtegeti azt a kérdést, vájjon az areopag Solon alkotása volt-e vagy

sokkal régibb, Attika skorából származó intézmény, s ügyesen csopor-

tosítja azokat a bizonyítékokat, melyek az utóbbi véleményt teszik való-

színvé; ismerteti a vórtörvényszékek különböz fajait, az areopag

speciális hatáskörét, az itéletmondás módját, s a közügyekre való be-

folyását ; a második részben Solon törvényhozására tér át, kimutatja,

min helyet foglalt el a legfbb biróság e nagy államférfiú alkotmányá-

ban s kiindulva Plutarchus egy helyébl (Solon c. 19: T*/jv sv Apsúp

záyip pooXVjv eívat étttoxo7rov irávTwv xaí cpóXaxa ttov vójmdv) szól a

népgylés viszonyáról az areopaghoz, mint ellenrz, veto-joggal biró

hatósághoz ; a harmadik részben tárgyalja az areopag sorsát a tyrannis

alatt, a demokratikus irány fölülkerekedését s végül ennek eredményét,

Ephialtes híres törvényét, mely az areopagot megfosztá politikai be-

folyásától. A befejezésben még azt igyekszik bebizonyítani, hogy az

areopag a fbenjáró bnök elitélésének jogát mindig megtartotta s

így nem ezt a jogot, hanem politikai befolyását nyerte vissza a 30 zsar-

nok bukása után.

Dicséretére válik a szerznek, hogy munkájában nem úgy, mint

sok más programm-értekez, a tudákosság helyén nem való fitogtatá-

sára, különböz kézikönyvekbl összeszedett forráshelyek egész lapo-

kat betölt idézgetésére, hanem egyszer, összefügg, világos el-

adásra törekedett. Értekezését a tanulók, görög régiségtani és törté-

neti ismereteik kibvítése czéljából, haszonnal forgathatják.

Dr. NÉMETHY GÉZA,
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VEGYESEK.

— A görög tulajdonnevek magyaros írásáról. Ezen czím alatt

Szemelvények Thukydideshál ez. könyvemhez egy függeléket csatoltam,

melyben röviden kifejtettem eljárásom módozatait, minthogy a görög

tulajdonnevek magyaros írása nagyon is ingadozó 8 változatos. Ügy
gondoltam, hogy a kérdés megvitatása czéljából helyes lesz, ha javasla-

tomat a nagyobb szakközönség elé terjesztem, minek okáért ezen Köz-

lönyben is, hogy miként jártam el, közölni bátorkodom.

1. A mennyire nem volt akadálya, megtartottam az átírásban is

az eredeti hangokat, illetleg betket. Azért írtam pl. Chios, Korinthos,

Makedonia, Siphai, Oinoe.

2. Minthogy a helyesírásnak, valamint a nyelvszokásnak is, con-

servativnak kell lennie, azért hogy az olvasó a megszokott formával

találkozván, ismereteit könnyen föleleveníthesse s rondben tarthassa

:

az eddig használt s közdivatú latinos formákat megtartottam. S írtam

például : Boeotia, Piraeus, Delphi, Thermopylae.

Ettl csak annyiban tértem el, hogy megtartottam az -os végzetet,

csupán azért, hogy alkalom ne nyiljék az -ti8 végzetnek, idegen sza-

vakban szerintem barbár, magyaros kiejtésére, pl. Ephesos, Fkloponne-

808 ; s ennélfogva következetesen megtartottam az -o?t végzetet is, pl.

Sunion. Mind a két végzet kiválóan alkalmas reá, hogy a görög szót a

latintól külön válaszsza.

Ettl is el kellett térnem az itáliai s siciliai városok írásában,

melyeket csak latinos formában ismerünk, pl. Tliapms, Rhegium

Tarentum.

3. Megtartottam mindenütt a k bett, mert ez is megrzi görög

formáját a 6zónak, s mélyhangú szavakban teljesen fölösleges volna

c-vel kicserélni. Ha pedig emezekben nem teszszük, nem láthatom át,

mért tennk a magas banguakban. A különbség sem oly nagy a kiejtés-

ben, hogy pl. a ki eddig Cyrene-t olvasott, nem ismerné meg rögtön,

vagy valamin nehézséget okozna neki, ha azt látja s olvassa ; Kyrene.

4. A legnagyobb tarkaság uralkodik a népnevek átírásában,

valóban a legnagyobb nehézséget ezek szolgáltatják. Nem lévén itt terem

reá, hogy az eddigi szokást megvilágítsam vagy megbíráljam, csak arra

szorítkozom, hogy a magam eljárásáról számot adjak.

A népnevek vagy eredeti tulajdonnevek, mint pl. magyar : ma-

gyarok ; német: németek. Vagy a nép lakó helye után van elnevezve,

mint pl. Somogy : somogyiak : Haraxzti : harasztiak ; Némedi : néme~

diek ; Félegyháza : félegyháziak.

Látható, hogy ez utóbbi esetben a magyarban a képz i, mely
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a tvégi magánhangzót, ha nem is mindig, de igen gyakran úgyszólván

elnyeli.

A görögben pedig a következket tapasztaljuk :

1. Vannak eredeti tulajdonnevek, mint pl. MaxeSóvec, ^EXXtjvss,
y
I(i)vs<;, Aoxpoí, Opópxec ; ezeket a fönti analógiára így kell fordítani

:

makedónok, hellének, iónok, lokrok, thrdkok. Hazájuk a nép neve után

kapta nevét : Maxeovta, 'Icovta stb.

2. Vannak, valamint a magyarban, képzett tulajdonnevek, a

melyek a lakó helylyel vannak összefüggésben. A képz lehet (ragjá-

val együtt mindig a többes számot véve): -oi pl Bowötoí : Boitúiía ;

ÖTjPaíoi: ÖY$at; vagy -tot pl. Etxotov-iot; Meooyjvtoi: Msooyjvt], s

Msooirjvía; AajreSat[ióv-ioi; KXaCouiviot: KXaCojJievaL

Ha most a görög képzt a megfelel magyar képzvel helyette-

sítjük — s máskép hoffy lehetne helyesen eljárni — kapjuk a következ

magyaros átírást : boeotiak, thébaiak, úkyoniak, messeniek, lakedaemo-

niak, klazomeniek.

3. Van még egy általános képz, az -soc, többes számban -etg s

-*/]<; pl. 'Eperpníjs : 'Epétpia, magyarul eretriak ;
—-'Axapvavsc, KecpaX-

X^ves : 'Axapvavía, KscpaXXTjvta kétes elttem, miként fordítandó ;
—

végre ritkán elfordul még a tyjc képz, mint : 'AjJircpaxtötat, AÍ7ivatott,

KpOTtóviátat, talán 'Aji/pwcoXítai mintájára. Ezeknél helyesnek tartot-

tam, ha az analógiához ragaszkodom, s azért fordítottam : aeginaiak,

amphipolisiak ; XaXxtSíjs ; XaXxfe, a képzt szintén tövéhez veszi fel,

valamint SeXtvoóvtioi : EeXtvoös, s minden mássalhangzón végzd szó.

4. Ugyanazon okokból, valamint az eredeti tulajdonneveknél, itt is

el kellett néha térnem a szabálytól. Például ide igtatom a következket :

A#7]vatoi: athéniek ;'Ap?eíot : argivok (argosiak egészen rossz) s csupa

következetességbl, ha már amazt latinosan írtam : 'Ayatot: achivok ;

'HXeíoi: elisiek ; Kóptv&iöi: korinthosiak ; Aéopioi: lesbosiak (s a szi-

getek lakosait általában mind így): Mefaprjs: megaraiak: MtXVjotoi:

miletosiak ; IIsXoTCOVvfjoiot : peloponnesosiak ; nXaiaif^ : plataeaiak
;

Ercotptiátai : spártaiak ; <J>üjxtj<; : phokieiak.

Szilasi MÓRICZ.

— Az alliteratióról értekezik HUdébrand Rudolf a Zeitschr. f. dm
deutschen Unterricht legújabb füzetében (1891. óvf. 9. füz. 577—585. 1.).

Kifejti, hogy az a törvény, mely a rímre általában érvényes, hogy t. i. a

valódi rímet nem teljes egyenlség, hanem egyenlség és egyenltlenség alkot-

ják s hogy a rím annál szebb, mennél inkább különböz elemek állanak az

azonosokkal szemben (Gleis : Kreü jobb rím, mint Grevt : Kreis),— ugyanaz a

törvény áll az alliteratióról, a betrímrl is. A tökéletes alliteratió lényegéhez

nemcsak a kezd mássalhangzók azonossága, hanem az ezekre következ magán-

hangzóit különböz volta is tartozik ; a magánhangzók eme különfóleségóben
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rejlik az aliiteratió zenei volta, némileg megfelel annak, a mit a zenében ak-

kordnak nevezünk. Ez eeetben tehát tulajdonkép úgy kell jelölnünk a rímet :

Kiná und Kegel, Stoók und Síéin, Schimni und Schanáe, Olüdk und 6r/as,

vagy az ófelnémet költészet emlékeiben: ?arutum se iro ////dhamun; tre-

laga, nú traltant got, -írewurt skihit (Hildebr.-dal); ddr wirdit diu st/ona, dia

man dar éo sagéta (MuspiUi) stb. Ha a rímel szók magánhangzón kez-

ddnek, akkor a rímnek azonos eleme abban keresend, a mit a phonetika

ers kajtocsnak nevez (Balassa, Phonetika elemei 72. 1.) s a mit a görögök a

8piritus lenis-8el jelöltek ; csak második eleme ezután maga a vocalis ; a
fenti törvénynél fogva itt is annál szebb és tökéletesebb a rím, mennél
különbözbbek e vocalisok (Vínik in Vrdu 'ahá artruknónt, Musp, 51.).

Ezt már a skaldok kézikönyve, az ifjabb Edda is tudta : az ily magán-
hangzón kezdd betrímekrl szólva megmondja, hogy • szebb, ha a rímel
szók mindegyike más-más hangzón kezddik*. E megfigyelésekbl, melyeket

egyéb nyelvekre is ki lehet terjeszteni (v. ö. a latinban: quod /ielix, fau-

stum /brtunatumque sit ; a magyarban is : •FöWedet adtad fehér lovon és

fii vedet aranyos féken*, tökéletesebb aliiteratió, mint: «ifclemföldén eU'ilé-

nek, az Cseken k csökének, az TVtemben elfel-tetének§ stb.), kitnik, hogy
a szépséget a rím és betrím terén is két ellentétes hatalomnak küzdelme

eredményezi: egyenlség és egyenltlenség, a consonantia és dissonantia,

törvény ós szabadság. P. G.

A budapesti philologiai társaság f. évi április 29-én fe olvaix'>

ülést tartott, melynek tárgyai voltak:

Liska János: Joannes Gazaeus.

Dr. Lázár Béla: Tanulmányok a hazai jezsuita drámák körébl.

Wessely Ödön : Kazinczy Gessner-fordítása.

A felolvasó ülést zárt választmányi ülés követte, melyen P. Thewrewk
Emil elnökölt. Jelen voltak : Fináczy Ern, mint jegyz, Gyomlay Gyula,

Vári Bezs, Némethy Géza, Pecz Vilmos, Kassai Gusztáv, Csengeri János,

Cserhalmi Samu, Heinrich Gusztáv, Pozder Károly ós Reményi Ede (mint

vendég). Az ülésnek következ lefolyása volt:

t. A múlt ülés jegyzkönyve hitelesíttetik.

2. A pénztárnok elterjeszti kimutatását a társaságnak 1890. decz.

12-tl 1891. április 28-ig terjed bevételeirl és kiadásairól. Bevétel 2664 frt

01 kr.; kiadás 571 frt 14 ki\ Pénztárkószlet 1891. április 29-ón: 2092 frt

87 kr. — A jelentós tudomásul vétetik.

3. Új tagokul megválasztatnak: Kis Lajos, bölcs, halig. rk. tagul

1891-tl (aj. Pecz Vilmos); Máthé Lajos, bölcs, halig. rk. tagul 1891-tól

<aj. Némethy Géza) ; Czvach Gyula, verseczi freáliskolai tanár, r. tagúi

1891-tl (aj. Heinrich Gusztáv).

Több folyó ügy eliutézése után az ülés véget ér.
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Badics Ferencz dr. Magyar irodalmi olvasókönyv. II. kötet. A gym-
nasiuni VI. osztálya számára. Budapest, Eggenberger, 1891. (8-r. IV, 206 1.)

1 frt 20 kr.

Balassa József. A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése.

Melléklet: a magyar nyelvjárások térképe. Budapest, Akadémia, 1891. (8-r.

150 1.) 1 frt 80 kr.

Balassa József dr. A német nyelv kiejtése és helyes írása. A helyes

írást és kiejtést feltüntet szójegyzékkel. Segédkönyv a német nyelv tanítá-

sához. Az osztrák helyes írás alapján. Székesfehérvár, Singer Ede, 1891.

(S-t. 58 1.) 40 kr.

Beliczay Gyida. A zene elemei. Iskolai és magánhasználatra. Buda-
pest, Eggenberger, 1891. (8-r. XII, 120 1.) 1 fit 20 kr.

Ciceronü (M. T.J in M. Antonium orationum Philippicarum I. II.

et XIV. Bevezetéssel ellátva ós magyarázva. Budapest, Eggenberger, 1891.

(8-r. 192 L) 1 frt.

Éble Gábor Egy magyar nyomda a XVIII. században. Adalék nem-
zeti közmveldésünk történetéhez. Levéltári kútfk nyomán. Budapest,

Hornyánszky V. 1891 (8-r. 99 1.) 1 frt.

Oerél) József dr. A görög vallás és mvészet. Segédkönyv az iro-

dalmi ós mveldós történeti tanításhoz. Budapest, Eggenberger 1891. (8-r.

VI, 131 1.) 1 frt.

Harrach József. Német olvasókönyv középiskolai használatra. IV. köt.

Bndapest, 1891. Franklin-társulat, 3-r. 255 1. Ára 1 frt 40 kr.

Hegeds István. Összefügg részek Thukydides mvébl. A görög

nyelvet helyettesít tárgyakra nézve kiadott miniszteri tanterv szellemében

tárgyi ós szerkezeti magyarázattal ellátta —. Budapest, 1891. Lampel R. 8-r.

VIII, 242 1. Ára 1 frt 50 kr.

Heinrich Károly dr. Német olvasókönyv kereskedelmi akadémiák ós

közópkereskedelmi iskolák alsó osztályai szamára. 2. átdolgozott kiadás.

Budapest, Kókai 1891. (8-r. 116 1.) 80 kr.

Homeros Iliása. A nmg. vallás- ós közokt. m. kir. minist, megbízá-
sából b szemelvényekben fordította, bevezetéssel ós jegyzetekkel ellátta

dr. Csengeri János. Preller Jun. eredeti képeivel. Budapest, Eggenberger
1891. (8-r. XVI, 213 1.) 1 frt 40 kr.

Homeros Odysseája. A nagymólt. vallás- ós közokt. minist, megbízá-
sából b szemelvényekben ford. ós jegyzetekkel kisórte dr, Gyomlay Gyula.
Preller Jun. képeivel. Budapest, Eggenberger 1891. (8-r. 211 1.) 1 frt 20 kr.

Imre Sándor. A magyar nyelv- ós nyelvtudomány rövid története.

1. kötet. A m. nyelv ó- ós középkora. Budapest, Hornyánszki V. 1891. (8-r.

336 1.)

Irodalomtörténeti Közlemények. Szerkeszti Ballagi Aladár. I. évfolyam,
2. füzet, 147—234. 1. Tartalma: Lázár Béla, A Gesta Románoram hatása
a magyar mköltószetre. — Ifj. Kemény Lajos, Latin írók Kassán a XVI.
században. — Szeremlei Samu, Á nyelvtörténeti szótárból kimaradt régi ma-
gyar szavak. — Váczy János, Ráday Gedeon II. — Versenyt Oyrögy. Még
egy pár szó Simái Kristófról. — Angyal Dávid, Kisfaludy ós Petrarca II. —
Négyesy László, Petfi « rült »-jének versalakja. — Kritikai rovat: Biblio-

théque de la Compagnie de Jósus (Ballagi Aladár). Nagyváthy János élete

(Ballagi Géza). Kisfaludy S. levélregónye (Greksa K.) Wagner phraseologiája
(Nagyszigeti Kálmán ós Kármán Mór.) Demek dolgozata Matthissonról
(A szerkeszt). — Adattár: Koncz József. Hogy lett ifj. gr. Teleki Domokos
a jénai növénytani társulat elnökóvó? — Bayer József, B. Wesselényi
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Miklós pesti színtársulatának történetéhez. — P. Thewrewk Emil, Wesselényii
kiadatlan levele.

Könnye Nándor. Franczia-magyar és magyar-franczia zsebszótár. Nagy-
várad, Berger S. 1891. (16-r. 423, 334 1.) 1 frt 80 kr.

Latkóczy Mihály, A humanismus egy elfeledett nalakja. Elisabetha
Joanna Westonia. Eperjes, 1891, Kósch Árpád nyom. N. 8-r. 70 1. Egy arcz-

képpel. (Különnyomat az eperjesi kir. kath. fgymnasium értesítjébl.)
Listi László munkái. Életrajzzal bevezette Komáromy András. 3. ki*

adás. (Olcsó könyvtár. 289. sz.) Budapest, Franklin-társ. 1891. (16-r. 591. L>
1 frt 40 kr.

Macher Ede. A mese és Lafoníaine. Irodalomtörténeti tanulmány.
Pozsony. Bölcsószettudori értekezés. Pozsony. "Wigand. 1891. (8-r. 36 1.)

Magyar Könyvszemle. Közrebocsátja a M. Nemzeti Múzeum könyv-
tára. XV. folyam, III—IV. füzet, 163—-370. 1. — Tartalma : Ráth György*
Nyomtatott szertartáskönyveink a római Rituálé behozataláig. — Horváth
Ignácz, Az olasz könyvtárak 1885. évi pragmatikája. — Csontod János,
Lengyelországi könyvtárbnvárlatok. — HeUebrant Árpád ós Horváth Igndcz,
Adalékok Szabó Károly Régi Magyar könyvtárának II. kötetéhez. — Majldth
Béla, Jelentése a M. N. Múzeum könyvtáráról 1889—90-ben. — Szüdgyi
Sándor, Szabó Károly. — Petrov Sándor, Biegner János brassói Tetraevan-
geliuma 1561-bl a csernekhegyi Monostor könyvtárában. — Hazánkat
érdekl külföldi szemle. — Csontod János, Az antwerpeni bibliographiai

congressus 1890-ben. — Vegyes közlemények. — Magyarországi könyvészet
1890-ben, összeállította Horváth lgnácz, 1—162. 1. — E füzethez egy
chromolithographiai és egy czinkographiai melléklet van csatolva.

Matirko Bertalan ifj. Eurialus és Lucretia a magyar irodalomban.
Bölcsószettudori értekezés. 1891. (8-r. 33. 1.)

MayxcaUl József dr. Görög nyelvtan rövid, áttekinthet eladásban.
Függelékül az ión szójárás alaktana. Gymnasiumi használatra. 2. átdolgo-

zett kiadás. Budapest, Kókai L. 1891. (8-r. 196 1.) 1 fi-t 40 kr.

Meissner Károly dr. Latin phraseologia. Iskolai használatra. A 6-

német kiadás után átdolgozta Bunán János. Budapest, Franklin-t. 1891.

(8-r. VIII, 271 1.) 1 frt 60 kr.

Mécs Szaniszló Gyula. Kózirati Pálos iskoladrámák az akadémia
könyvtárában. Bölcsószettudori értekezés. Budapest 1891. (8-r. 42 L)

Petrik Géza. Magyarország bibliographiája. 712—1860. Könyvészeti

kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megje-
lent nyomtatványoknak. III. köt. 3. rósz. Budapest, Dobrowsky Ág. 1891.

(8-r. 449-672. 1.) 3 frt 50 kr.

Schneider József. Lessing mint meseíró. Bölcsószettudori értekezés.

Lcse, Reiss Józs. 1891. (8-r. 45 1.)

Sefoxtyen Gyula. Adalékok a középkori énekmondók történetéhez.

Bölcsészettu'dori értekezés. Budapest, 1891. (8-r. 34 1.)

Sophokles. Oedipus Kolonosban. Fordította Csiky Gergely,, 2. Kiadás.

(Olcsó könyvtár. 293. sz.) Budapest Franklin-t. 1891. (16-r. 112 1.) 20 kr.

S(yphokles. Oedipus király. Fordította Csiky Gergely. 2. kiadás. (Olcsó

könyvtár 292. sz.) Budapest, Franklin-t. 1891. (16-r. 94. 1.) 20 kr.

Szilasi Móricz, Szemelvények Thukydidesbl, fordította —. Budapestv
1891. Grill K. 8-r. XI, 260 1. Két térképpel. Ara kötve 1 frt 60 kr. (Közép-

iskolai könyvek tára, szerkeszti Köpesdy Sándor II.)

Digitized byGoogle



LAMPEL RÓBERT (Wodianer R és Fiai)

es. és kir. udv. könyvkereskedés kiadásában

Budapesten, AiMlrávsy-nt 21. >/iim alatt

Hiost jelent nieg:

LATIN ISKOLAI CLASSICUSOKHOZ VALÓ PR^PARATIO.

Szerkeszti DÁVID ISTVÁN.

/. füzet : M. Tullii Cicerouls oratioiirs selecte^ MII. Ríagyaráeta

I »o ii. Ur\ \n. I. h. 1—1 r», ára 25 kr.

TI. füzet: C. Salliistii Crfsp] hélium fJugtirtliiuum. Magyar:

I— XIII. áiii 25 kr.

I II. füzet; Cornelii Taeiti Annales. Magyarázta Dr. I

II hm 25 kr.

iadásunkbau már megjeleni \

jelen latin claasicusokhoz, teltéi a BibliotlMMa seriptorum Koiiiaimruin
. állalat szövegkiadásaihoz magyarázatot nyújtani, uiég pedig szó- és

nyelvtanit; melynek se| tanulóink ass illet classicus Íróból annyira

élk i k, bogy a nyelvtani jelenségekkel, a szavak jelentésével, a szólás-

dók értelmi fordítást elég kdnn;

szíthetik. Minden más magyarázat csak gyéren fordul el, vagy épen

elmaradt, mert ez a tanár dolga és feladata, így tehát minden tanár e fn.

ket legjobb lelkiismerettel fölajánlhatja tanít vanyának mint oly eszközt, mely-

Ivei egyrészt sok idi megkímél íz illet latin irók müvében oly

a mint a tanár tanítvi ugyan megkiv&züial

itkán tapasztalhatott

A 1. :usokhoz való prseparatio a kövétk<

kitérj*

1. M, iníli XÍJI. {Edidit Dávid.)

dlustii Crispi hélium Jugurthinum. (Edidit Pec

Edidit Thewrewk.i

í. Livii ah urhe eondita libri XXI—XXX. i Edidit Dávid.)

ttlit Nónn I

''i. 1! didit Pozder.)

bri de offieiis. (Edidit (

ímibus. (Edidit Néi

tulse selectae. (Edidit CsengerL)

1". Plauti eomtedia? se didit Thewrewk.)

11. í mcediae seleeta . (Edidil

12. A >zder.)

kló vállalatunkat, mely másktUörj rmeíy

kiadású latin aál alkaln sica philologia tisztelt tanárainak

/<-> .™



SO kx.

(SO kr.

48 kr.

80 kr.

80 kr.

. 40 kr.

30 kr.

_ 80 kr.

Cicero orationes aelectae. **(&•

Cicero orationes ed ICadlecsüt lukwd

Cicero 2 befedje. Ma, Ly hfcndor

Cicero Tál. levelei. M J?or

Cicero Cato Maior. W ÖT. Heinnch Gusztáv

A tankÖpymeghatározáBok alkalmából iíto figyelembe ajánlva

LAMPEL RÓBERT (Woilianer F. és

cs ós Mr. udvari könyvkereskedés kiadása

lU«!«p<>st<> t , An<lr«ss f
/-«t »Í-€fc **ám afat*.

Bihliolkeasniptoruiu gn^riim et romaiomm in usiun sdwlaru
"

edita eurante Aeiuilio Thewmvk de Fonor.

Cioeronis, Oratloneá Beleeta XIU. edidit St JJ^W^r" -
- De foribua Bonotum et Malorum edidit O. Nemethy

Cicero de offlciis, T.ibri trés ed. J. Csengén

Hn-PAtii Flaoci Carmina '

,'^eT
,

--
, t Y\ vvt vvv

5S3 Ab DrtS Condita Libri ed. St. Dávid Vol. L Lite XXI

SwSusti Bellum CfttíBnas, 6t Belliim Jngurthiuum edidit O. lecz

Sophoclis Antigoné ed. (5. Kussay

Vergilii Maronis Aeneie. Ed. G. Némethy

Livin. Lib. XXVI-XXX. ed. St. Dávid
_

dörög és latin remekírók szövegkiadásai magyar jegyzetekkel.

.4«-o<. ..l.ot». Matrv. Gyunta A. ~
kr

vt kr!

(>0 kr.

Cicero Cato Malr, whííj *'.>• !*;";'7"
t
r_—

Cicero Laslins. M. .-„ Tnok
^

80 kr.

Homor Odysseaja. resB Igniez I füzet, 1- 3 enok -

Homer Odysseaja. Megy. Yf^lf^^'C,.* '„,
, i-:i. ének 90 kr.

Homer lliasa. Magy tte e hitta \ éress lgr>
.
PH* £

Homer lliasa- Magyar jegyeetekkel ^í*rtmm*^j*^
Horáz ódái. Nettek .nuvei

i
nyomai, értel.ne/ A "

_„ .
60 fa.

Horú* ódái. Megy- G^"ts„^ ".^ g!® Iványií'í-ik kiadás 70 fa.
T. Livii ab rbe cond ta P.?^""^!*^;*^ Ivá,,yi István ... I

T. Livii ab nrbe condita librí XXI. Mi^»ra/.w

Ovidii Carmina .electaS^-ral el,dtaV^^^JE ,„ g.

SaÜusti Crispi Catilina. Magyarteta B^lub MMs** -. ---

lallufti Crispi Ingnrtha. M,
f
y.*t. > '

? /f^ '

Tacitus Annales
Tacitns Agricola.

, \Vil,Mv"
Tacitus Germánlaja.
Tacitns müveibl való szelnelvények. Magy. Dávid J. e

s
r

Vergilius Aeneis.- I- f >*: {•
l,S% faA

Vergilius Aeneiao. Magyarázta
^»f. '%«;£' fa BAwta

Chrestomatia Xenophon Cyropíadxaja AnataHM »o

,< . ü ,i. «, Bcbenkl K. Fúrd. Elisohei

Caasar de beUo Gallioo. ,

Cicero orationes scleoUe. Ed. H. Nohl. Vol. 1. uraim

Cic^r ora^n.f.^t». ,

H^nia^cS^ Sib/t-X,

PUW. ApolcgiaetCrito. Ed. 1. B

SaSfcrispi Bellnm Catilin* Bellám Jueurthinun,

Fenti raíivrk taukünvi ül valé alkalmazás árijából, kívánatra ingyen és bérmpl

Fial

A minisstéri

gedélyetéa

5M1Í
2S,»I -

vhi

17,781 -

'jinr.i -

9,009-

15 746-

15.746

15.746-

70 kr.

• ><t kr.

10 kr.

10 kr.

1 frt.

n.
17.

Hl.

\r kul'.t'.itrlmfj



1. F01ET.

EGYETEM ES

PHILOLOGIAI KÖZLÖNY.

A M. T. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS

A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL

SZERKESZTIK

HEINRICH GUSZTÁV, P. THEWREWK EMIL, NÉMETHY GÉZA.

20

BUDAPEST.

FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.
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TARTALOM.

Bognár Teofil, Kalilalab va Diinnab, 1009; 1.

Lázár Bála, Szedecziás, 1034. I.

Zolnal Gyula, Defectiviunok a magyar nyelvben, K>4í>. 1.

Nemethy Géza, Cato disticbonjainak Planudes-fcle fordításáról, 1067, 1-

HAZAI IRODALOM. Eug. Ábel, Scholia in Pindari Epinieía, Vári
Rezs, 1075. 1. — Geréb Józa., Görög vallás és mvészet, Fináoay Ern,
1081. 1. — Iváuyi Ede, Cioeronis in M. Autoninuni I, If, XIV, Pozder Károly,
1085. 1. — Körösi Sándor, Grammatiea della lingua ungharesu, Balassa
Jóasef, 1092. 1.

VEGYESEK. Pbilologiai Társaság. — A Gesta Romanorum ós a Toldi-

monda. — Faust-monda. — Brunbild és Sigrdrifa. — Titus Andronicus. —
Francé, francéi s, franc. — Eeinke de Vos. — Heine Hv születési éve. —
Fiscbart János származása. — Wagner Lajos ellenbirálata. — Hibaigazítás. —
Könyvészet. — Név- ós tárgymutató. — A Pbilologiai Társaság tagjai. —
Czímlap és tartalommutató. — (Nyugtázások a jöv füzetben

Az Egyetemes Philologiai Közlöny a Magyar Tudomanyoz
Akademi.t megbizáiából és támogatuhu ind jelen ugyan meg, de tar

egyedül a szerkesztség felels.

Az Egyetemes Philologiai Közlöny Hz havi füzetben,

hónap (augusztus és szeptember kivételével) 1-én, évi 50 ívny lem-

ben jelen meg.

Elfizetési ára : Egész évre 6 frt, fel évre 3 frt. Egyesfüzetek ára 60 kr.
r

a ketts füzeteké 1 frt 20 kr.

Az elfizetési pénzek, a Budapesti Philologiai Társaság tagdíj

társaság okleveleinek kiállítási árai, valamint a Közlöny meg nem kapott

füzeteinek megküldésére vonatkozó reclanuitiók, a lakásváltoztatások bejt

téseí, szóval mindennem a Közlöny szétküldésére vonatkozó közlemények

a Budapesti Philologiai Társaság pénztárnokához, Cserhalmi Samu-hoa
Budapest, vár, Verbczy-utcsa 16. sz. küldendk.

B^iHIH



KALILAH VA DIMNAH.

Kevésm van a régi és modern irodalomban, mely annyira

elterjedt, mint a tKalilah va Dimnah » ez. mese-gyjtemény. Minden

müveit nemzet irodalmában találkozhatunk részint az egész mü
fordításával, részint egyes meséinek átvételével; ez a kölcsönzés

azonban jobbára más munkák (Arab regék, Gesta Rom. stb.) köz-

vetítésével történt. Nálunk is feltalálható három fordítása s egy

kivonatos, csak a tanulságokat magába foglaló átdolgozása ; de kap-

csolatban van a XVI. század elbeszél költészetével is, melynek

forrásai sokat merítettek ezen keleti mesegyjteménybl. Ezen

okból nem leszen érdektelen e könyv ismertetése s azon hatás

kimutatása, melyet a magyar irodalom néhány forrására gyakorolt.

A Ealilah va Dimnah keretes mesegyjtemény és pedig két-

szeresen az, mert nemcsak a fkeret van meg, hanem egyes mesék

keretében is több mese foglaltatik. Ezeket a meséket egy brámán

bölcs, Bidpai, mondja el egy indiai fejedelemnek azon czólból,

hogy a mesék tanulságával oktassa, hogy milyennek kell lennie

€gy jó, igazságos uralkodónak. E mesékben jobbára állatok szere-

pelnek, de emberi természet szerint viselik magukat. Ez az a nagy

külömbség, mely e meséket az Aesopus-féle meséktl elkülöníti.

Az Aesopus-féle mesékben az állatok a nekik megfelel aállandó

természetük* szerint cselekesznek, de itt mintegy emberek vannak

állati alakban bujtatva. Benfey T. ezt a metempsychosisnak tulaj-

donítja.*) A budhismus volt e mesék szülanyja, de az izlam

nevelte és fejlesztette s ugyancsak ez ismertette meg ezeket a

nyugat-európai nemzetekkel.

A Ealilah va Dimnah meséi három forrásból származtak:

ind, perzsa és arab forrásból. Tizenkét mese (5, 7, 8, 9, 10, 11,

*) T. Benfey, Pantsckatantra. Einleitung zur P. Leipzig, 1859.

rhilologiai Köriöny. XV. 10. 65
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1010 BOGNÁR TEOFIL.

12, 13, 14, 15, 17, 18) ind eredet; három (2, 4, 19) a perzsából

származott; hat pedig arab mese (1, 3, 6, 16, 20, 21). A tizenkét

ind mese közül öt (5, 7, 8, 9, 10) a Panchatantra öt fejezetét

képezi, kett meg (17, 18) a Pmchatantra els könyvében foglal-

tatik ; három (1 1, 12, 13) a Mahabh iratában található ; kett (14, 1 5)
habár most már az ind iro latomban nem is lelhet fel, határozot-

tan budha eredetre vall.

Benfey T. a Panchatantra bevezetésében azt állítja, hogy a
régi szanszkrit irodaionban volt egy alapmunka, melybl a Pan-
chatantra, Mahabharata és Hitopadesa x

) egy-egy részt fentartoi-

tak, de újabban e nézetet megdöntötték. 2
)

E munka alapját egy szanszkrit mesegyjtemény képezi, de
az arab fordítás útján terjedt el. (Kr. u. 750). Az arab fordító

Abdullah Ibn al-Mukaffa (Abdullah al-Mukaffa fia). Édes atyját,

kinek neve Duduyeh volt, kit, mert az adószedésbl bevett pénzt

elsikkasztotta, kínpadra vontak, al-Mukaffa melléknévvel illeték,

mert kezeit a kínzásban kitörték. Fia Abdullah a zoroaszter val-

lásról az izlamra tért s Isa Ali fia mellett, ki Ahwaz kormányzója

és al-Manzur kalifa rokona volt, mint titkár mködött. Élete

(725—760 Kr. u.) igen munkás volt; több pehlevi könyvet fordí-

tott klasszikus arab nyelvre, s ékesszólását, valamint költemé-

nyeit is kortársai s az utókor a legnagyobb dicsérettel említik.

Abdullah arab fordítása és az ezután készültek nyújtják a
legteljesebb képet a Kalilah va Dimnah-ról. Ez a fordítás a követ-

kez fejezetekbl áll

:

1. Bevezetés, mely a gyjtemény keletkezését adja el.

2. Barzöye Indiába megy, hogy e könyvet perzsa nyelvre

fordítsa.

3. A könyv természete, czélja.

4. Barzöye életrajza.

5. Az oroszlán és ökör ; hogyan rontja meg kettnek barát-

ságát egy ravasz betolakodó ?

r
) A • Hitopadesa*, « Barátságos tanácsi ez. könyvet sokan össze-

zavarják a Panchatantrával. A Hitopadesa kivonata a Panchatantrának a

annak bárom könyvét foglalja magában. L. Fr. Pincott, Hitopadesa. Lon-
don, 1880.

*) L. Jenaer Literaturzeitung, 1878, p. 99. Keitb-Falconer, Kalilah

and Dimnab. Cambridge, 1885.
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6. Dimnah védelme.

7. Az örvös galamb; az szinte, jó barátok szeretete.

8. A baglyok és varjak ; miként lehet megismerni az oly

ellenséget, a ki magát jó barátnak tetteti.

9. A majom és teknsbéka ; miként vesztheti el az ember azt,

a mit már egyszer megszerzett.

10. A remete és a menyét ; az oktalan sietség veszedelme.

1 1. Az egér és a macska ; miként viselje magát az ember sok

ellenség közepette?

12. A király és madara; miként kell a boszúállókat ki-

ismerni?

13. Az oroszlán és sakál; miként kell a jogtalanul megbán -

tottakat kiengesztelni ?

14. Iladh, Biladh és Irakt ; miként mentheti meg az uralkodó

országát a veszedelemtl ?

15. Az anyaoroszlán és a lovasember; szeget-szeggel.

16. A remete és vendége; a fölületes, oktalan kapkodó.

17. Az utas és aranymíves; a hálátlan.

18. A királyfi és társai ; az isteni gondviselésrl.*)

Ezek a mesék képezik a Ealilah va Dimnah anyagát. Ezeken

kívül egyik-másik fordításba csúsztak be új mesék is, mint az

Egér-király és tanácsosai, vagy a Galamb, róka és gém története.

Lássuk e meséket röviden egyenkint.

1 . Sándor legyzvén Pórust, India királyát, egy femberét

hagyja ott uralkodóul ; de alig vonul ki csapataival az országból,

az alattvalók az új fejedelmet leteszik és helyébe a régi fejedelmi

családból származó DabshaJlmot emelik a trónra. Dabshalím

kegyetlenséggel viszonozza alattvalói ragaszkodását, úgy, hogy a

legvadabb zsarnok válik belle. Egy brámán bölcs : Baidaba (Bid-

pai, Pilpai) elhatározza, hogy tanításaival a királyt megjavítja; de

merész föllépése majdnem életébe kerül s a király t börtönbe

vetteti.

Egy éjjel a király nem tudván aludni, eszébe jut igazság-

talan bánásmódja ; Baidabát magához hivatja és beszélgetésbe

eredvén vele, annyira megtetszik neki, hogy miniszterévé teszi;

*) Silvestre de Sacy, Calila et Dimnah. Paris, 1816. — Wyndham
Knachtbull, Kalila and Dimnah. Oxford, 1819. — Kót német fordítás Holmbre

és Wolfftól. 1832, 1857.

65*
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Baidaba oktatásai a királyt egészen megjavítják, hogy a nép imá-

dásának tárgya lesz. Dabshalím tanulmányozván eldei törté-

netét, látja, hogy ezek híres könyvek íratásával örök dicsséget

szereztek maguknak : megbízza a bölcset, hogy egy év leforgása

alatt készítsen egy tanulságos és gyönyörködtet munkát, mely a

fejedelmet az okos uralkodásra, a népet meg hségre tanítsa.

Baidaba visszavonul egy kedves tanítványával s a kitzött

határidre átnyújtja a fejedelemnek a Ealilah va Dimnah czímti

könyvet azon megjegyzéssel, hogy jól riztesse, nehogy az a

perzsák kezébe jusson. A király a becses munkát kincstárában

rizteti.

2. Nüshirvan, Perzsia királya meghallotta, hogy Indiában egy

híres könyv van, mely a fejedelmeknek szóló hasznos tanításokat

foglal magában ; megparancsolja azért Buzurjmihr vezérének, hogy

keressen alkalmas férfiút s küldje azt Indiába, hogy a könyvet

perzsa nyelvre fordítsa. A vezér Barzöye orvost bízza meg e mun-
kával, ki sok fáradság után a könyv birtokába jut, azt lefordítja

és visszatérvén Perzsiába, azt a király eltt, az egész udvar jelen-

létében felolvassa. Jutalmul csak egy díszruhát fogad el s azt

kívánja, hogy életrajza szintén helyet foglaljon a könyvben

•Az oroszlán és ökörv története eltt.

3. Egyszer elszó, mely a könyv természetét és tárgyát

jeleli meg.

4. Barzöye kívánsága teljesül ; életrajza a K. v. D. legérté-

kesebb darabját képezi.

Barzöye elkel gazdag családból származott s a többi tudo-

mányokon kívül különösen az orvostudománynyal foglalkozik.

Korán gondolkozik a túlvilági életrl s hogy lelkének kárát ne vallja,

elhatározza, hogy a világ örömeirl egészen lemond. Ingyen gyó-

gyítja a betegeket, nekik alamizsnát osztogat, de azon tapasztalat,

hogy az embert úgy meggyógyítani nem lehet, hogy ismét beteggé

ne legyen : lemondani készteti az orvosi pályáról s egészen a val-

lásos gyakorlatoknak szenteli életét. De elmélkedései közt sok

nehézségre akad, hogy melyik az igazi vallás. Vannak olyanok,

kik lelki vonzódásból lesznek hívei valamely hitvallásnak ; mások

azért követnek valamely hitet, mert atyáik is azon voltak; néme-

lyek meg piszkos indító okból állanak valamely hithez, hogy valami

anyagi jót, a nagyok és fejedelmek kegyét megnyerjék. Tanácsot

kért a hittudósoktól, hogy melyik a legigazabb vallás. Mindegyik
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a magáét mondta igaznak, üdvözítnek, a másikét meg leszólta.

Erre Barzöye az Isten irgalmára bízza magát, erényes életet él,

mindig jobban meggyzdik, hogy a világi gyönyörök mulandók,

és teljesen az aszkéta életre szánja magát ; azonban a következ

gondolatok: az aszkéta hasonló egy lámpához, melyben kevés

olaj van, egy ideig ég, azután sötétben hagyja a körülötte ülket ;

hasonló az álomhoz, melyben azt gondolja az ember, hogy valamit

kapott s felébredve látja, hogy semmi sincs markában stb. arra bír-

ják, hogy lemond az aszkéta életrl, ismét dolgához lát, erényesen

él azon reményben, hogy Isten irgalmából majd megtalálja lelke

üdvösségét. (Egy pár fordítás meghagyja aszkétának.) Az életrajz

azzal záródik be, hogy Barzöye Indiából visszatér több lefordított

könyvvel, köztük a Kalilah va Dimnah-val.

Barzöye történetének keretébe több mese van illesztve, így

a tolvajról szóló ismeretes mese, ki a házi úr cselfogását nem veszi

észre és holdsugáron akar az udvarba ereszkedni, de leesik s így

hiszékenységének áldozata lesz. E mese akkor jut Barzöye eszébe,

midn gondolkodik, hogy a hittudósok közül kinek higyjen, mert

nem akar úgy járni, mint a hiszékeny tolvaj.

A gyönyörök hajhászásától meg a gyöngyfuró munkás törté-

nete riasztja vissza, ki a keresked házában meglátott egy czim-

balmot, azon egész nap játszott és a gazda nem adta meg neki a

kialkudott bért

Midn tndik, hogy elbbi életét elhagyva, aszkétává legyen,

eszébe jut azon ismeretes történet a telhetetlen kutyáról, mely

csontot tartott szájában s a vízben saját képét meglátva, azt gon-

dolja, hogy a látszó csontdarabot is birtokába kerítheti, mire a

meglévt elejti.

A közeli halál gondolata a gonosz asszony történetét juttatja

eszébe, ki földalatti titkos kijárást készített szeretjének, kit a férj

haszontalan, idveszteget pörölése miatt házánál talál e jogos

boszút vesz rajta.

Barzöye elmélkedései között nagyon érdekes az emberi élet

sanyaruságainak rajza a fogantatástól haláláig, hogy mennyi

bels és küls veszedelemnek van kitéve s hogyan befolyásolja

az embert a vérmérséklet, a fekete és sárga epe, a vórmesség és a

flegma.

A szír fordítás keresztény ember (Bud pap) fordítása levén,

sok keresztény vonatkozás van benne Krisztus egyházára, st bibliai
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kifejezés is található : Kössétek össze kezeit és lábait és vessétek

a küls sötétségre.

5. Az oroszlán és ökör. E történet megmutatja, hogy kett-

nek barátságát hogyan rontja meg egy harmadik ravaszságával.

Egy kereskednek tékozló fiai vannak, kiket jobb útra igyekszik

téríteni. Az idsebbiken fog az atya int szava s munkás keres-

kedvé lesz. Egy kereskedelmi útjában egy Shanzabah nev ökre

megbetegszik, s azt hátrahagyva, folytatja útját. Shanzabah vissza-

nyeri erejét s nem lesz vége, mint ezt a szolga urának jelentette,

hanem jó kedvében bgni kezd. Az állatok királya, ki közelben

lakik, nagyon megszeppent ez ismeretlen hangok hallatára, mert

még ökröt nem látott s bgni nem hallott. Eét sakál volt a királyi

palota kapure : Kalilah és Dimnah.*) Kalilah meg volt elégedve

állásával és fizetésével, de a másik többre vágyott. Ez észrevévén a

király félelmét, Kalilah figyelmeztetésének daczára hozzájárul s

megkérdi, hogy miért nem jár ki vadászatra. Az oroszlán mente-

geti magát, miközben az ökör bgni kezd, a király megrémül és

kénytelen bevallani Dimnahnak az igazságot. Erre Dimnah csen-

desíteni kezdi a királyt és elmondja a róka történetét, mely eleinte

megijedt a dob hangjától, de zsákmányvágytól zetve neki bátoro-

dott, oda ment a dobhoz, de semmit sem talált. A mese elmondása

után Dimnah felajánlja szolgálatát, elmegy az ökörhöz s azt a

király elé vezeti, ki mód nélkül megörült az ökörnek s vele rögtön

barátságot kötött. A király Dimnah szolgálatáról egészen megfe-

ledkezett; megmarad továbbra is kapurnek. Ez igen elkeseríti a

ravasz sakált s panaszkodik Kalilahnak, ki elmondja neki, hogy

mi történt a két vereked kossal, melyeknek kifolyó vérét a róka

felnyalogatta, de vesztére, mert a kosok összeszaladván, a nyava-

lyást agyonöklelték. Tovább menvén, elmondja az aszkéta törté-

netét, ki szép ruhát kapott a királytól ajándékba, melyet egy ravasz

ember megirigyelvén tle, azon ürügy alatt fórkzik hozzá, hogy

tanítványa legyen s az alkalmat kilesve, a ruhát a jámbor ember-

tl ellopja. A remete keresi a tolvajt s útközben találkozik egy

czipészszel, ki t vendégül házába hívja s meghagyja nejének,

hogy jól gondját viselje, maga meg egy barátjához megy ven-

dégségbe.

Az asszony szeretjéért küldte barátnjét, egy borbélynét, s a

*) Buta és Ravasz.
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férfiú meg is jött, de nemsokára a férj is, ki feleségét a házba

vezette s egy oszlophoz kötözvén, jól megkorbácsolta. Midn a férj

elaludt, a borbélyné hírül hozta, hogy szeretje még mindig várja

s ajánlkozott, hogy helyette az oszlophoz kötözi magát. A férj fel-

ébred 8 hivja feleségét, s mivel a borbélyné felelni nem mert,

hogy fel ne ismerjék, a czipész nagy haraggal odamegy s levágja

az orrát. A visszatér feleség megértvén a dolgot, azt hasznára for-

dítja, s a bámuló férjnek azt mondja, hogy ártatlanságának

bizonyságára az Isten angyala helyre tette és meggyógyította

orrát. A borbélyné is ravasz cselfogással kerülte ki a szégyent

:

reggel a munkára men férj kéri borotváló eszközeit s az asszony

mindig csak a borotvát dobja oda, mire a férj megharagszik s a

borotvát hozzá vágja ; az asszony felsikolt, hogy férje levágta az

orrát ; bepanaszolja s keményen megbüntetik.

Ezek a mesék azt bizonyítják, hogy kett dolgába egy harma-

dik ne ártsa magát, mivel mindig az húzza a rövidebbet. (A ki

másnak ártalmára igyekszik, magának szerez veszedelmet.) Dim-

nah azonban nem enged, és hogy megmutassa, hogy a gyengék

gyakorta ert vettek az erseken, elbeszéli a holló történetét, mely-

nek fészke egy berekben vala ; ehhez közel lakott egy kigyó, mely

a holló fiait meg szokta enni. Elbúsulván magát a holló, elmegy

barátjához a sakálhoz, s elmondja neki, hogy ö boszút áll a

kigyón úgy, hogy mikor alszik, szemeit kivagdalja. Ezt a sakál

nem ajánlja és elmondja a hattyú történetét, mely megvénhedvén,

tetszése szerint nem fogdoshata halakat és kiült szomorúan a víz

partjára s elpanaszlá sorsát a ráknak, s még hozzá tévé, hogy ez-

után még rosszabb dolga leszen, mert két halász a tóban lév hala-

kat ki akarja fogni. A rák megmondta a halaknak a rájuk váró

veszedelmet, mire ezek a hattyúhoz ménének, s tle tanácsot kér-

tek, mert az okos gyakorta ellenségének tanácsával is él. A hattyú

ígérkezett a halak megmentésére, hogy egy más tóba mindennap

elhord bellük annyit, a mennyit bír, — de nem ereszté ket a

vízbe, hanem megevé ; végül a rák is kérte, hogy vigye el t is az

új lakóhelyre. Mikor a rák meglátta a helyen a sok halcsontot,

mindjárt átlátott a szitán s hogy is ily szomorú sorsra ne

jusson, ollójával a hattyúnak a torkát összeszorítá és azt megfojtá.

Ezt a történetet azért beszélem el, hogy tanuld meg, hogy

a ki másnak vermet ás, maga esik bele. Hanem adok egy taná-

csot, hogy ravaszsággal megejthessed a kígyót: lopj valami becses
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tárgyat az emberek szeme láttára és dobd le a kígyó lakásánál, 8 az

emberek oda menvén, a kígyót megtalálják és agyonütik. A holld

e szerint cselekedett s boszút állt ellenségén. Ebbl látszik azon

mondás igazsága : Többet észszel, mint ervel. Erre azt feleié Káli-

lab : Igen ám, de az ökör és oroszlán eszes, nem tudsz azokon

kifogni. De igenis túljárok az eszükön, mint a nyal az orosz-

lánén : Az állatok elhatározták, hogy sorshúzás útján jelölik ki,

hogy melyik legyen naponként az oroszlán eledele. Egy napon a
sors egy okos nyúlra esek, ki megígérte, hogy a borzasztó adótól

felmenti az állatvilágot. Elindult egy másikkal s késlelkedéssel

érkezek az oroszlán elé, s ennek haragos megjegyzésére, hogy

miért maradt el oly soká, a?t feleié, hogy vezetjét egy másik

oroszlán megtámadá 8 elhurczolá. Az oroszlán felgerjede méltósá-

gának megsértjére, rögtön megindult a nyúllal, mely t egy kúi-

hoz vezeté. Az oroszlán meglátá saját képét a nyúléval együtt,

s botorul azt hivé, hogy az a másik oroszlán, a kútba ugrék s ott

elveszett. így fogok én is tenni, monda Dimnah.

Ezután nemsokára az oroszlánhoz ment és hamisan vádolá

az ökröt, hogy ez az oroszlánt együgynek tartja s hogy a királyi

hatalomra tör. Az ilyen veszedelmet az okosak megelzik, a kik

meg benne vannak, a szabadulásra módot keresnek, csak az osto-

bák nem tudják a veszedelmet elkerülni.

Ezt bizonyítja a három hal története, melyek egy tóban lak-

tak, melybe egy folyóvíz ömlött. A három hal közül az egyik

igen eszes, a másik vigyázatlan, a harmadik meg ostoba vala. Két

halász jve a tóhoz, hogy a három halat megfogja ; az els hamar
átúszott a folyóvízbe, a második hálóba került, a harmadikkal

együtt, de döglöttnek tettetvén magát, a halászok visszadobták a

vízbe ; a harmadik ficzkándozván a hálóban, a halászok zsákmánya

lett. Hoszszas vitatkozásba keverednek ezután, hogy maga vagy

mások által árthat-e neki az ökör ?

Dimnah elbeszéli a tet és balha történetét.

A tet csendesen meghúzta magát egy kövér úri ember ágya-

ban 8 annak vérével táplálkozott; látogatására jve a balha,

a melynek csípésére az öreg úr felébredt s az ágyában tapoga-

tózni kezdvén, a balha serény ugrással elmenekült, a tet pedig

halálát lelte. Ezután abban állapodnak meg, hogy a sakál elmegy

az ökörhöz s kikémleli szándékát. A ravasz sakál azt monda az

ökörnek, hogy azért jött hozzá, hogy értesítse a veszedelemrl,
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mert az oroszlán fel akarja t falni. Az ökör igen elbúsulta magát,

de nem az oroszlánt, hanem gonosz tanácsosát okozá 8 szomorú

helyzetének megvilágítására elbeszéló a teve történetét, mely elha-

gyatottságában az oroszlán védelméhez folyamodott, mely t barát-

ságába is fogadá. Történt pedig, hogy az oroszlán élelem-szkében

lévén, tanácsosai, a farkas, sakál és holló azt mondák, hogy egyék

meg a tevét. Az oroszlán ezt visszautasítá, mire a gonosz tanácso-

sok ravasz kelepczét állítottak fel, melyben az ártatlan tevét meg-

fogták. — Mindegyik felajánlotta magát — hálából — az oroszlán

eledeléül, de a többi az ajánló húsának élvezhetetlenségét hozá fel s

az áldozatot nem fogadták el; mikor a jámbor teve ezt látá, abban

a gondolatban, hogy neki sem eshetik semmi baja, felajánlá ma-

gát. De alig hangzottak el szavai, az összeesküvk egyhangúlag

helyeselték nemes tettét és felfalták. Ez az én helyzetem is —
fejezi be az ökör, — de hogy így ne járjak, igyekszem a gonosz

tanácsosok fondorlatainak ellenállni. Erre a ravasz Dimnah óvja

t, hogy semmit vaktában ne tegyen, hallgasson az okos tanácsra,

hogy úgy ne járjon, mint a jégmadár, mely fészkét nem akarta

a tenger partjára rakni, hogy a hullámok el ne sodorják a tojá-

sokat, de a hím kényszeríté erre, a melynek hasztalanul mondja

a teknsbékáról a következ történetet: Egy teknsbéka és két

kacsa lakott egy tóban, melynek vize kiapadván, a kacsák onnan

távozni akarbak. A teknsbéka kért9 ket, hogy vigyék maguk-

kal ; ezek meg is ígérték azon feltétel alatt, hogyha útközben nem
szól. A teknsbéka egy pálczába kapaszkodott, melynek két

végét a kacsák szájukba fogván, repülének. Meglátván ezt néhány

ember, csodálkozó felkiáltásokat hallatott, mire a teknsbéka fel-

fuvalkodván, hogy —- mivel röpül — külömb, mint az emberek,

száját szólásra nyitá, de leesvén, szétszakada, — így jár, ki a jó

tanácsot be nem veszi. — De a hím nem hallgatott rá. A kicsinyek

kikeltek, de a tenger kíváncsi levén, hogy mit csinál a hím, hullá-

maival elvivé a kicsinyeket fészküktl, de ket meg nem ölé. Erre

a hím elpanaszlá sorsát a madaraknak, s ezek Simurg királyuk

engedelmével megindulának, s a tenger visszaadá a kicsinyeket . .

.

Az ökör megértvén Dimnah eladásából, hogy mirl ismeri meg

az oroszlán haragos voltát, bemene hozzá s arczán a harag jeleit

látván, vele összecsapott, de az oroszlán erösebb lévén, legyzé t.

Kalilah ezután korholja Dimnah-t, hogy mily gonoszul cse-

lekedett s két mesével oktatja, hogy hallgasson az okos tanácsra,
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mert különben úgy jár, mint az egyszeri madár a majmokká]

:

A majmok egy hideg éjjelen sz. János-bogarat találtak e erre sok

fát raktak és elkezdek fújni, hogy tüzet éleszszenek. Ezt meglátva

a madár, figyelmeztet ket, hogy fáradságuk hasztalan, de a maj-

mok nem hallgattak reá. Leszállt ezután hozzájuk, egy bölcs figyel-

meztetése daczára is, de a majmok megharagudván, széttépték

t. Ezután elbeszéli neki a gonosz és együgy történetét.

Egy gonosz és együgy találtak egy erszény pénzt. Oszszuk el

egymás közt — szól az együgy ; — a gonosz azt indítványozé,

hogy a mire szükségük van, vigyék magukkal, a fölöslegest pedig

ássák el egy fa mellé. — így is tettek, de a gonosz elvivé a pénzt,

s mikor az együgy szükségbe jutott, nem talált semmit, st a

gonosz t vádolá a pénz ellopásával s bíróság eltt azt állitá, hogy

a fa tanúságot fog mellette tenni. A fa odvas volt, hová a gonosz

édes atyja rejtzött s a biró kérdésére az együgyt vádolá és észre-

vétlenül az odúból a fa tetejére kúszott. — A biró azonban, gya-

nakodván, a fa alá tüzet rakata, melynek füstje az öreg embert

elszédíté s az leesvén a fáról, szörnyet halt.

Ezután figyelmezteti, hagyjon fel cselszövényeivel, mert úgy
jár, mint az egyszeri ember, kire egy keresked 100 font vasat

bízott s azt nem akará visszaadni, hanem azt mondta, hogy

megették az egerek. A keresked elpalástolta boszúságát s meg-

hívta a hamis barátot vacsorára, mialatt annak kis fiát ellopatta és

elrejtette s búsongó atyjának azt monda, hogy látta, a mint azt egy

ölyv elragadta. Midn az atya ezt kétségbe vonta, azt monda a

keresked, ez kevésbbé csodálatos, mint az, hogy az egerek a vasat

megeszik ; a megszégyenült álnok visszaadá a vasat, a keresked

meg a fiút.

Ezután Dimnah az oroszlánhoz ment, mely igen megbánta

kegyetlen tettét, de a ravasz Dimnah egyelre megnyugtatta a

királyt. Ez a történet mutatja, hogyan rontja meg két ember barát-

ságát egy ravasz, irigy betolakodó.

6. Dimnah védelme. Az ökör veszedelme után Dimnah a

király tanácsosa lett, de nemsokáig büszkélkedhetett hivatalában,

mert kisült, hogy az ökör Dimnah irigységének és hatalomvágyá-

nak esett áldozatul. Törvényszék elé állítják, de Dimnah kétség-

beesett védelembe kap, hosszas okoskodással akarja igazolni, hogy

a bekövetkez veszedelmet akarta elhárítani s a mit tett, azt a

király iránti hsége sugallta. Védelmében mesékhez is fordul, me-
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lyek a következk : A gonosz asszony. Easbmírban élt egy Pkizlb

nev gazdag keresked, kinek szép, de kikapó felesége vala. Volt

ennek egy fest kedvese, kinek fekete és fehér köpenye vala —
nappal a fekete, éjjel a fehér köpeny szolgált látogatásának

jeléül. — észrevette ezt a szolga s elvitte a köpenyt, s így

jutott asszonyához ; de kisült a gonoszság 8 a fest visszatért az

erény útjára.

Midn a biró az ítéletet ki akarja mondani, Dimnah meré-

szen szembeszáll az itélszékkel s figyelmezteti ket, hogy ne

hazudjanak s ne szóljanak, hacsak nem bizonyosak a dologban,

mert úgy járnak, mint a tudatlan orvos, ki a király leányát meg-

mérgez s a felbszült uralkodó öt ugyanazon orvosságból inni

kényszeríté, mire a tudatlan orvos is meghalt. Erre felálla a király

konyhamestere s azt állit á, hogy a küls jelekbl is megítélé a

fondorkodókat, mert a kinek a balszeme kisebb, mint a jobbik, az

ravasz — már pedig ezen jelek Dimnah ábrázatján is észrevehe-

tk. Hallgass, — kiált Dimnah, — te más szemében meglátod a

szálkát, a magadéban meg a gerendát sem, mint az oktalan asz-

szony. Barzgin várost elfoglalta az ellenség s a lakosok nagy nyo-

morúságra jutottak. Egy férj két nejével mezítelenen a földeken

járt élelmet keresni s az egyik asszony egy darab rongygyal beföd-

vén magát, így szólt a másikhoz : nem szégyenlesz meztelenül járni?

Mit hányod szemére ennek meztelenségét,— szólt a férj, — imént

te is így jártál ; megszégyellé magát a szakács s ottan elhallgata.

Erre Dimnah ismét figyelmezteté a vádlókat, hogy ellene hamisan

ne tanúskodjanak, mert úgy járnak, mint a gonosz solymász szolga,

ki gazdájának feleségét akará elcsábítani, de sikertelenül, mire ez

boszút forralt s két papagályt idegen nyelven ezen mondatokra

tanított: «Én nem mondok semmit*. «En láttam asszonyunkat a

portással paráználkodni ». Mikor már tudták gonosz leczkéjüket,

kiállítá ket a szolga s két vendég értvén azt a nyelvet, megmondá
az úrnak, hogy mit beszélnek. Az úr felbszült s az asszonyt meg
akará ölni, de ez ekkor bevallá a szolga álnokságát ; megvizsgálták

a papagályokat, melyek a betanított mondatokon kívül mást nem
tudtak. — Midn a szolga állítása mellett továbbra is megmaradt,

utolérte t az Isten büntetése, mert a sólyom lecsapott reá s két

szemét kivájta.

Hasztalanul védelmezi azonban magát Dimnah, a király

anyja és a tanácsosok félnek az fondorlataitól, reábeszélik a
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királyt, hogy lánczoltassa le a börtönben és éhhalállal veszssék el.

A mi meg is történt. A ki másnak vermet ás, maga esik bele.

7. Az örvös galamb. Mahilaröpya város mellett egy szép

pázsitos helyen, egy óriásfa sr lombozata között lakott egy holló.

Ez észrevette, hogy egy gonosz tekintet madarász j a helyre,

kiteríti hálóját s magot szór reá. Egy csapat örvös galamb akad a

hálóba, de a csapat okos vezére azt tanácsolja, hogy ne vergdje-

nek, hanem egyesült ervel emeljék fel a hálót és repüljenek tova.

A holló kiváncsi a dolog kimenetelére, utánuk repül, s látja, hogy

a galambok egy egérlyuknál állapodnak meg, melynek lakója a

galambok vezérének a barátja volt. Ez kijvén lakából, elrágja a

hálót s a galambok tovarepülnek. A hollónak igen megtetszett az

egér tette, odament hozzá s vele barátságba lépett s azt tanácsolja

neki, hogy ne maradjon veszedelmes, útmenti lakában, hanem
jöjjön vele biztosabb helyre. Az egér beleegyezvén, a holló t a

farkánál fogva felemeli s elviszi egy tó partjára, hol az kedves

barátja, egy teknsbéka lakott. Nemsokára egy üldözött zike kerül

hozzájuk, kit szinte barátságukba fogadnak s tanulságos beszélge-

tésben töltik napjaikat. — Az egér elmondja élettörténetét, hogy

míg gazdag volt, a többiek mennyire becsülték, s mikor szegénynyé

lett, hogyan fordultak el tle s oktatja társait, hogy nem a gaz-

dagság, hanem a megelégedés teszi az embert boldoggá. Történik

e közben, hogy az z hálóba kerül, de a h barátok rögtön ott

teremnek, s az egér elrágja a hálót s megszabadítja; a vadász jöt-

tére a teknsbéka kivételével valamennyi megszabadul, de a tek-

nsbókát sem hagyják cserben. Az öz elre fut s magát sebesültnek

tetteti, a holló meg reá száll, mintha már zsákmánya volna.

A vadász ezt meglátván, feléjök megy, a teknst ott hagyja ; az

egér ekkor kötelékeit elrágja 8 mikor már a helyrl elmentek, az

z is meggyorsítja futását s elbbi helyökre térnek vissza, hol béké-

ben s megelégedésben élnek.

8. A baglyok és hollók. Egy magas erds hegyen ezer holló

lakott, de sokat kellett szenvedniök a baglyoktól, melyek ket
megtámadták s sokat közülök megöltek, másokat meg megsebesí-

tettek. A hollók királya összegyjté tanácsosait, hogy miképen

lehetne magukat megboszulniok, s hogyan menekedhetnének a bag-

lyok támadásaitól. Az egyik tanácsos harczot óhajtott, a másik

meg a békét meg akarta vásárolni, a legokosabb pedig csellel

akarta ket megejteni : többet ószszel, mint ervel — mint ezt a
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nyulak története igazolja, a melyeknek lakóhelyükre elefántok köl-

töztek, házaikat összetiporták s sokat megölének. Összegyltek

a nyulak tanácskozásra, hogy mittevk legyenek. A legeszesebb

felajánlá szolgálatát a királynak (Péröz) s elindult az elefántokhoz,

8 egy dombról megszólítá az elefántok királyát, hogy a világos-

ság követe s ha el nem takarodnak e helyrl, hogy a nyulak béké-

ben élhessenek, vaksággal fogja ket büntetni, s egyszersmind elve-

zeti a forráshoz az elefántkirályt, hogy a hold képét, a világosság

fejedelmét lássa ; midn ezt az elefánt látta, ill tisztelkedés után

tle bocsánatot kérve, tova indult. A baglyokkal nem lehet

ilyen okosan beszélni, mert dölyfösek 8 királyuk kegyetlen; a ki

pedig ügyét kegyetlen király elé viszi, úgy jár, mint a nyúl és a

mókus a macskával. A mókus lakását egy nyúl elfoglalta s nem
akará azt tulajdonosának visszaadni s ügyüket a macska elé vit-

ték. Hiend távolságban álltak meg a biió eltt, de a biró

intette ket, hogy közelebb járuljanak hozzá, mert vénsége miatt

hallása meggyengült ; azok botorul elléptek, s ekkor a macska hir-

telen rájuk ugrott s mindkettt megölte.— Ravaszsággal nagy dol-

gokat lehet elérni, mint a remetérl mondják, a ki kecskebakot

vett s vele hazafelé indult; három gazember meglátta ezt, kik közül

az egyik így szólt : Miért vezeted ezt a kutyát kötélen ? A másik

:

Vadászni akarsz e kutyával, jámbor remete ? A harmadik: Reme-

tének nem szükséges a kutya, vagy talán te nem vagy remete ?

«Bizonyára — szólt magában a remete, — ki nekem a bárányt

eladta, megbúvóié az én szemeimet, hogy a kutyát báránynak néz-

zem • — s átadá az állatot a három latornak.

Erre a holló azt tanácsolja a királynak, hogy vonuljanak el

e helyrl, majd itt marad megtépve s valahogyan befúrja magát

a baglyok kegyébe. Éjjel jönnek a baglyok s csak egy sebesült, tol-

latlan hollót találnak. A király els tanácsosa azt ajánlja, hogy

meg kell ölni, a másik meg kimélni óhajtja, mert tle nagy hasz-

not lehet húzni, mint a keresked, kinek szép fiatal felesége volt,

de t ki nem állhatta. Egy éjjel tolvaj férkzött be a hálószobába

s az asszony rémültében férjéhez futott s t átölelte. A férj feléb-

redvén, csodálkozva veszi észre, hogy neje, kinek még kis ujját sem

érinthette, most ölelve tartja t.

Meglátván a tolvajt, így szól neki : Barátom, vigy el házam-

ból mindent, a mi csak tetszik, mert én nagyon hálásnak érzem

magamat, hogy feleségem szívét hozzám hajlítád. Egy másik taná-

Digitized byGoogle



1(H2 BOGNÁR TEOFIL.

ess szintén azt javasolja, hogy a hollót ne bántsák, mert sokszor

az ellenség révén esik rajtunk valami szerencse, a mint eat a remete

története igazolja, a kinek szép tehenét egy tolvaj el akarta lopni.

A tolvaj útközben találkozott az ördöggel, ki a remetét akarta el-

ragadni. A tolvaj attól tartva, hogy az ördög megjelenésére a re-

mete kiabálni fog s az emberek összefutnak, azt monda az ördög-

nek, hogy elbb majd lopja el a tehenet; az ördög viszont attól

tartott, hogy a tolvajt veszik észre s nem juthat zsákmányához ;

megegyezni nem tudván, ezivakodni kezdtek s a tolvaj bekiáltott a

remetéhez, hogy vigyázzon, mértan ördög el akarja vinni; s viszont

az ördög is kiabált, hogy a tolvaj meg a tehenet akarja ellopni.

E kiabálásra a remete kijött s mindkét ellenségét megszalasztá.

Ezekre a király els tanácsosa ismét a holló megöletését indítvá-

nyozza, s figyelmezteti a királyt, hogy hitelt ne adjon a holló sza-

vainak, mert a ki mindent elhisz, azt hasonlítani lehet azon ács-

mesterhez, kinek igen szép felesége vala, ki is szomszédja szeretje

volt. Mikor ezt az ácsmester megtudta, az ágy alá bujt s tanúja

volt neje htlenségének. Éjjel azonban elaludt s reggel az ágy alól

kinyújtott lábát a felesége meglátta s súgva monda szeretjének,

hopy kérdezze t, hogy szereti-e férjét? Ez a kérdést megtévén, az

asszony férje magasztalásába s szeretje ócsárlásába kezd, minek

az együgy férj annyira megörült, hogy saját szemeinek és füleinek

sem hitt többé s feleségét ártatlannak gondola. A bagolykirály

mindezek daczára barátságába fogadá a hollót, a mely nemsokára

erre kapott s bebizelgé magát a királyi udvarnál 8 több ízben ki-

jelentette óhaját, hogy bárcsak változtatná az Isten t bagolylyá.

Nem használna az neked semmit,— mond az els tanácsos,— csak

az lennél, a mi vagy, mint azt az egér története igazolja, melyei

egy menyét a vízparton imádkozó remete lábaihoz holt-elevenen

vitt. A remete buzgón kérte az Istent, hogy változtassa át az ege-

ret leánynyá, a mi meg is történt. Midn a leány felserdült, a remete

férjhez akará adni s kérdé tle, kihez akar nül menni? A legha-

talmasabbhoz, szólt a leány. Erre elutazott a remete a naphoz,

hogy vegye el a leányt, de a nap azt feleié, hogy a felh, mely fé-

nyét sokszor elborítja, az hatalmasabb. Megy a felhhöz, ez meg a

szélhez utasítja, mely hatalmasabb, mert szétkergeti a felhket.

Elmegy a szélhez, ez meg a hegyhez utasítja, mert a hegy a szél

erején kifog. Elmegy a hegyhez, ez meg azt mondja, hogy az egér

hatalmasabb, mert minden oldalról lyukat ás benne s kénytelen
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trni e sérelmet. Mikor ezt a leány megtudta, kérte a remetét, hogy

könyörögjön az Istennek, hogy elbbi alakját visszanyerje, a mi

meg is történt s az egérhez ment nül.*) — így volna az veled is,

holló-természeted, rokonérzésed elbbi fajodhoz, az alakcsere da-

czára is, mindig megmaradna ... A ravasz holló igy életben ma-

radt 8 visszatérvén rokonaihoz, azokat a baglyok odújához vezeté

s ott nagy tüzet élesztvén, a füst a vigyázatlan baglyokat megfojtó.

Ezután még elbeszéli az öreg kigyó történetét, a mely már béká-

kat nem foghatott s beállt a békakirály udvarába, a mely rajta

lovagolt s ennek fejében naponta két békát kapott eledelül. Ez is

azt bizonyítja, hogy okossággal többre lehet menni, mint er-

szakkal.

9. A teknsbéka és a majom. Pardin, a majmok királya,

öregsége miatt méltóságától megfosztatván, egy szép vidékre vonult

vissza s egy vízparton álló nagy fügefa gyümölcsével táplálá ma-

gát. Történetesen a vízbe is hullottak fügék, melyeket egy tekns-

béka jókedven fölszedegetett s minthogy azt gondolta, hogy a

majom dobálja a fügéket a vízbe, megszólítá t s vele barátságba

lépett, s lakásáról és feleségérl egészen megfeledkezve, a fügefánál

maradt. Midn felesége ez új barátságról értesült, szörnyen meg-

boszankodott s barátnjének tanácsára levelet írt férjének, hogy

rögtön haza jöjjön, mert halálosan beteg. A tekensbéka haza-

megy s azt hallja, — mert a felesége és ennek barátnje összees-

küdtek a majom ellen, — hogy feleségének betegségét majomszív

gyógyíthatja meg. A tekensbéka visszaindul s nem lelkiismereti

furdalás nélkül ráveszi a majmot, hogy látogassa t és beteg fele-

ségét meg. Útközben gyanús viselete feltnik a majomnak s meg-

kérdé a teknsbékát, miért búslakodik? A teknsbéka megvallá,

hogy azon, hogy feleségót csak majomszív gyógyítja meg. Átlátott

ekkor a szitán a majom s nagylelkséget színlelve felkiálta: Miért

nem tudtam én ezt elbb, elhoztam volna magammal szívemet,

mert nekünk majmoknak azon szokásunk van, hogyhajó barátunk-

hoz indulunk, szívünket otthon hagyjuk, hogy jó barátinkra rosz-

szat gondolni se tudjunk. Forduljunk azért vissza, hogy a szívemet

elhozzuk. Nagy örömmel visszafordula a béka s midn a fügefához

értek, a majom arra felkapaszkodott s a teknsbéka hívására azt

monda

:

*) V. ö. a magyar népmesékkel.
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Hallod-e, ba kétszer engedném magamat megcsalatni, ha-

sonló lennék ama szamárhoz, melyet a róka annyira rászedett.

Egy helyen lakott egy beteg oroszlán és a róka. Az oroszlán any-

nyira elgyengült, hogy vadászatra nem mebete s már-már közel

álla sírjához. A róka megkórde, hogy mi orvosolhatja meg e szörny
bajt ? Az oroszlán azt monda, hogy a szamárnak füle és szíve. El-

ment azért a róka a szamárhoz és t kényelmes életmóddal ke-

csegtetvén, elcsalá az oroszlánhoz, mély reá rohana, de ertlen

levén, megtartani nem bírta s így a szamár elszaladt. A róka utána

menvén, elhiteti vele, hogy az oroszlán meg akarta t ölelni, ne

féljen, csak jöjjön vele vissza. A szamár hitt s hiszékenységének

áldozatává lett. Az oroszlán ezután a patakhoz ment, hogy magáról

a vért lemossa s távollétében a róka megette a szamár füleit és

szivét. Visszatérvén az oroszlán, kérdé a rókától, hova lettek a

szamár fülei és szíve ?

Ha a szamárnak fülei és szíve lettek volna, vissza nem jön

többé hozzád — felelt a ravasz róka.

Ezeket akartam tudtodra adni, mond a majom, nem akarok

így járni, mint az esztelen szamár, s példámból megtanulhatod,

hogy mikép járnak azok, kik a szerencsés alkalmat felhasználni és

megtartani nem tudják.

10. A remete és a menyét. Zurjan tartományban lakott egy

férj, kinek a felesége áldott állapotban levén, már elre mondo-

gatta, hogy fia születik s hogy mire fogja azt megtanítani. A fele-

sége kinevette, hogy mikép tud ily hiábavalóságot összebeszélni.

Hasonló ezáltal azon remetéhez, ki felesleges olaját és mézét az

ágya fölött tartotta és egy éjjel így gondolkodott: eladom az olajt

8 mézet s ezen veszek 10 kecskét. Öt esztend múlva lesz 400 kecs-

kém, ezeket eladom, veszek földet, ezután palotát, rabszolgákat,

megnsülök, fiam születik, s ha nem tanul majd . . . erre a kezébe

lev bottal egyet suhintott, eltöré az edényt s a méz s az olaj fejére

folyt. — Nemsokára fia születik ; az asszony egyszer férjére bízta,

hogy vigyázzon a kisdedre, de a férjnek is el kellett távoznia

hazulról s a fiúcska magára maradt. — Volt a házban egy menyét,

mely az egereket pusztítá : ez észrevette, hogy egy kigyó jött elé 8

a gyermek bölcsje felé tart; erre a menyét megölé; a visszatér

férj a menyétet fia gyilkosának hivé s megölé. így járnak azok,

kik meggondolatlanul elzetes vizsgálat nélkül cselekesznek.

1 1

.

Az egér és a macska. Volt egy vidéken egy banánfa, a
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mely alatt Peridün nev egér lakott s nem messze tle egy maicska.

Vadászok mentek a helyre s hálót vétenek, a melybe a macska

beleakadott. Kijvén az egér is lyukából, kárörömmel vette észre

a macska veszedelmét, de öröme csakhamar bánattá változott,

mert lakását egy menyét foglalá el, a fa tetején meg egy holló fe-

nyegette életét ; a megrémült egér szorultságában szövetséget köt

a macskával s azon feltétel alatt rágja el a hálót, ha az lakából

a menyétet elkergeti. Midn a veszélytl megmenekedtek, a macska

folytatni akará a barátkozást, de az egér attól félvén, hogy a macska

elfelejti, hogy mit tett vele, könnyen megeheti, ezt visszautasitá.

így kötnek szorultságból még az ellenségek is barátságot, de a ve-

szély multával megsznik az.

12. A király és a madár. Kasmírnak volt egy Bramadatta

nev királya, ki igen szerété egyik beszélni tudó madarát, a mely-

nek neve Pinzíh volt. E madárnak fia együtt nevelkedett a király-

fival, együtt játszottak s ettek azon gyümölcsbl, melyet Pinzíh

naponta hozott. Egy napon, mikor Pinzíh a gyümölcsért volt, a

királyfi megharagudott a kis madárra és megölé t — de Pinzih is

megölé a királyfit. A király a madár után megy, de hasztalan csa-

logatja t hízelg beszédekkel, mert Pinzíh a király boszuállásától

fél. így kell mindenkinek magát megóvni a boszuállóktól.

13. Az oroszlán és a sakál. Egy sakál rokonai között termé-

szetétl egészen elüten élt : nem kegyetlenkedett, húst nem evett,

8 minden dolgában a legbölcsebben járt el. Híre eljutott a király

füléhez is s ez t kincstartójává tevén, okossága miatt nagy becsü-

letben tartá. A többi udvari ember irigyelvén a sakál szerencséjét,

hamisan vádolá a király eltt, s a felbszült uralkodó t elcsukatá

és ki akará tet végeztetni. Azonban a király anyja közbelépett és

kiderítette az igazságot s a sakál elbbi méltóságát visszanyerte.

Ez a mese megmutatja, hogy mikép lehet jóvá tenni az elkövetett

jogtalanságot.

14. Iladh, Biladh, Irakt története. Egy indiai király nyolcz

álmot látott, melyek annyira nyugtalanították, hogy brámánokért

küldött, hogy fejtsék meg az álmot.

A brámánok gylölvén a királyt, mivel közlök 12,000-et

lefejeztetett, felhasználni akarták az alkalmat, hogy tekintélyü-

ket visszanyerjék vagy esetleg, hogy a királyon boszút állja-

nak. Azt mondták a királynak, hogy borzasztó veszély fenyegeti

#t s az egész birodalmat s csak egy mód van, melylyel a veszóly-
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bi kimenekedhetik : áldozza fel kardját, ölesse meg kedvelt nejét

fiával együtt, bizalmas tanácsosait, leggyorsabb paripáját, 2 legjobb

elefántját, hatalmas baktriai tevéjét és a bölcs Kibariunt. Ezeknek

vérét folyassa egy üstbe, s neki abba bele kell ülni. Midn abból

kijön, a brámánok bvös énekek és mondások kíséretében meg-

mossák vízzel és olajjal s akkor a veszedelem feje fölül elvonul.

A király visszavonul és keservesen sír, nem tudván mitév legyen.

A királyné hallván, hogy a király mennyire le van sújtva, hozzá

megy és kérdezi szomorúságának okát. A király sírva panaszolja

el baját, mire a nemes asszony szívesen felajánlja magát áldozatul,

de óvja a királyt, hogy ne hallgasson a brámánokra, hanem kér-

dezze elb a bölcs Kibariunt. Ez az álmokat kedvezen fejti meg
egyet kivéve, mely a királyra múló kellemetlenséget fog hozni.

A király álmai hódoló követeket jelentettek értékes ajándékokkal —
s ez be is teljesedik. Az ajándékok között egy szép diadém és egy

tündökl ruha is találtatik, melyek közül az elst a király neje, a

ruhát meg els kegyeltje választja. Ez felöltvén a ruhát, annyira

fölkelti a fejedelem csodálkozását, hogy korholja nejét, hogy miért

nem választotta a diadém helyett a köpenyt. Ez haragos levén, a

kezében tartott rizskásás csészét a király, fejéhez vágja mire a

felbszült uralkodó megparancsolja, hogy azonnal fejét vegyék.

A bölcs Bilar (Biladh) azonban elre tudván, hogy a király tettét

meg fogja bánni, egy titkos helyen nk rizetére bízza. A király

másnap már gyötrdni kezde elhamarkodott cselekedete miatt; —
ekkor elbeszéli a bölcs a két galamb történetét, melyek búzasze-

meket gyjtögettek télre, s maguk közt elhatározták, hogy addig

nem nyúlnak hozzá, míg a mezn valamit találnak. A roppant h-
ség miatt a szemek megszáradtak s így a buzarakás kevesebbnek

látszott ; a hím azt gondola, hogy a nstény eszegeti a búzát titkon,

addig verte azt, míg megdöglött ; de midn télen a buzaszemek

megdagadtak, akkor vette észre a hím, hogy mily hasztalanul ke-

gyetlenkedett, fejét bánatnak eresztvén, meghalt. így járnak azok,

kik nem tudnak indulataikon uralkodni. De vigasztaláskép a ma-

jom történetét beszéli el. Volt egy embernek egy zsák lencséje

s mikor elaludt, a majom lopott egy maroknyit belle. Leejtett

belle egy szemet s lehajolván érte — mindet elszórta. Mit gyöt-

rdöl te az egy miatt, szólt a bölcs, holott neked még 1000 asz-

szonyod is maradt. Ezután hosszú okoskodás kezddik a bölcs

és a király között, melynek végeztével a bölcs elvezeti az elve-
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szettnek hitt nt s a király gazdag ajándékokkal halmozza el mind-

kettt.

15. Az oroszlán és a sakál. Egy oroszlán vadászni menvén,

két fiát otthon hagyta s távollétében egy vadász azokat megölte,

brüket lenyúzta s húsukat szétszórta. Hazajvén az oroszlán, nagy

keserségében ordítani kezdett, mire egy sakál jött oda, s megkér-

dezte bánatának okát. A sakál azzal vigasztalta meg, hogy rajta

semmi jogtalanság nem történik, is mennyi bút okoz azzal az

állatoknak, hogy azok húsával táplálkozik. Az oroszlán megbáná

elbbi kegyetlenségét, soha többé húst nem eszik, hanem csak gyü-

mölcsökkel táplálkozik.

Ei mint bánik mással, vele is úgy bánnak.

16. A remete és a vendége. Egy istenfél remetéhez szállá egy

utas, ki is kenyérrel és gyümölcscsel vendégelte meg azt. Evés

közben mondja a vendég: Én ilyen jó gyümölcsöt nem ettem még,

ilyent fogok ezután venni. Elégedjél meg azzal, a mid van, — szól

a remete, — mert a telhetetlen kapkod mindig más után. Ismét

monda a vendég: Mily szép nyelven szólasz, kérlek taníts meg
engem is rá, hogy ezután így beszélhessek. Barátom, — szól a re-

mete,— ne vesd meg saját nyelvedet s ne kapkodjál az idegen után,

mert úgy jársz mint a holló, a mely a fogoly járását kívánta elsajá-

títani és midn annak járásában gyakorolta magát, nemcsak ezt

meg nem tanulta, hanem saját lépéseinek módját is elfelejtette.

Azért téged sem tanítlak meg erre a nyelvre, mert attól félek,

hogy úgy anyanyelvedet is megveted vagy elfeleded.

A telhetetlen még azt is elveszíti, a minek eddig birtoká-

ban volt.

17. Az utas és aranymíves. Egy ember gödröt ásott, hogy

abban vadállatokat fogdosson. Arra mene egy ötvös, majom és

oroszlán s mind beleestek a verembe. Ezt egy utas észrevevén kö-

telet bocsátott le a gödörbe, hogy a szerencsétlenül jártakat kisza-

badítsa. Egymásután féljövének az állatok és köszönetet mondtak

a szabadítónak s viszontszolgálatukat ígérték, de egyszersmind

kérték t, hogy az aranymívest hagyja benn a gödörben, mert az

gonosz ember. Az utas azonban nem hallgatott az állatokra,

kimenté az ötvöst is. Történt ezután nemsokára, hogy az utas

eltikkadva haladt egy vidéken, midn egyszer csak eltte áll a ma-

jom, és friss gyümölcsöket hozott, hogy magát felüdítse. Majd

tovább megy 8 találkozik az oroszlánnal, a mely a király leányát
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megölé s ennek ékszereit adta az utasnak háládatos ajándékul.

Az utas csudálkozott ezen s azt gondola, hogyha az oktalan állatok

ily háládatosak, mily hálás lehet az aranymíves ! Elindult tehát

a városba, a hol az aranymíves lakott s átadá neki az ékszereket,

hogy jól értékesítse. Az ötvös megismervén a királykisasszony ék-

szereit, azonnal a királyi palotába fut, s az utast a királyleány meg-
gyilkolásával vádolja, mire az ártatlant elfogják s keresztre füg-

gesztik. E helyen lakik azonban a kigyó, a mely látá az utas szo-

morú állapotát, elment a királyi palotába, megharapta a király

fiát, ki csodálatosan azt álmodja, hogy sebét csak az ártatlanul

elitélt utas érintése és imádsága tudja meggyógyítani. Erre leveszik

a keresztrl, a királyfi meggyógyul, s az utas elbeszéli történetét

és a felbszült uralkodó az aranymívest rút hálátlanságáért ke-

resztre feszítteti.

18. A királyfi és társai. Négy fiatal utas találkozott egy alka-

lommal egymással ; az egyik királyfi volt, a másik keresked, a

harmadik egy szép, nemes úrfi, a negyedik meg parasztlegóny volt s

egymással beszélgetének. A királyfi így szólt : Minden gazdagság,

hatalom az isteni gondviseléstl származik. Erre a keresked fia

így szólt: Vagyont okossággal lehet gyjteni. De lehet azt szépség-

gel is szerezni, monda a szép úrfi. Vagyont munka és fáradsággal

lehet gyjteni, monda a parasztlegény. E közben egy városhoz

értek s nem levén mit enniök, elküldik a parasztlegényt, hogy lás-

sák, mire megy a munkával. A fiú elmegy, fát szed az erdben,

azt eladja a városban és annak árán élelmet szerez s felírja a város

kapujára : Egy napi munka egy napi eledelt szerzett. A következ

napon elküldik a nemes ifjút, hogy mit tud szerezni szépségével.

Sokáig bolyongott a városban, nem tudván, mit csináljon 8 már el

akart onnan és társaitól szégyenében szökni, mikor egy gazdag

asszony meglátja t s magához hívja s megvendégeli, s midn a

fiatal ember bevallja, hogy éhez társai várnak reá, 500 dinárt ad

neki. A fiatal ember felírja a város kapujára : A szépség 500 dinárt

szerzett. A harmadik napon elmegy a keresked fia, okos számí-

tással egy hajórakományt vesz meg s azt ismét eladja 1000 dinár

nyereséggel s felírja a város kapujára : Az okos kereskedés egy

napon 1000 dinárt szerzett. A negyedik napon a királyfi megy a

város felé s a kapuban megállni kényszerül, mert a meghalt királyt

temetik. A királyfi vidám tekintettel nézi a gyászmenetet, mire a

boszankodó nagyok elfogatják, de a temetés után, mikor kisül,
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hogy királyfiú, annyira megtetszik a városnak, hogy fejedelmükké

teszik — s ez a kapura azt iratja : Munka, szépség, okosság össze-

véve sem használnak annyit, mint az Isten kegyelme és jósága. —
Társait megjutalmazza.

A gyjteményhez függesztett mesék közül érdekesebbek az

egérkirály, a galamb, róka ós gém története.

Az egérkirály. Az egórkirály tanácsot tart minisztereivel, hogy

mikép szabadulhatnának meg a macskától. A király ftanácsosa

óvatosságra inti, hogy elhamarkodottságukban úgy ne járjanak,

mint a király, a kinek palotája egy hegy tövében volt. A hegysza-

kadékból kiáradó nagy szél az uralkodót boszantván, megparan-

csolja, hogy azt temessék be. De ezzel aztán megsznt az es, a jó

leveg, az egé6z természet hervadozni kezde, mire a királyt a

felbszült alattvalók megölik. De a király tovább folytatja a tanács-

kozást; az els miniszter azt ajánlja, hogy kössenek a macskákra,

mintegy vószjelül, csöngt, a másik meg azt mondja, hogy vonul-

janak egy esztendre az egerek a vadonba s az emberek akkor a

macskákat mint fölöslegest kiirtják, — a harmadik meg oly tervet

fz, hogy az emberek a macskáknak tulajdonítsák az egerek által

okozott kárt s hogy így az emberek a macskákat ne csak mint

fölöslegest, hanem mint ártalmast irtsák ki, a mi meg is történik.

A galamb, róka és a gém. A róka annyira megijesztett egy

galambot, hogy az, hogy életét megmentse, kis fiát dobta le áldo-

zatul. Megtudta ezt a gém s azt monda a galambnak, ha jön a

róka, mondd neki, hogy fiadat szádba fogva elrepülsz, ha fel akar a

fészekhez jönni. Mikor a róka másnap eljött, a galamb elmondá,

hogy micsoda tanácsot adott neki a gém. Erre a róka elmegy a

gémhez s így szól : Ha jobbról fú a szél, merre hajtod hosszú nya-

kadat? Balra, felel a gém. Hátha elölrl fú a szél? Akkor hátra..

Hátha mindenünnen fú a szél ? Ekkor szárnyam alá. Midn ezt

nem akará hinni a róka, hogy a gém megteheti, megmutatá, de

vesztére, mert a róka e szavakkal : Te mindenkinek tudsz tanácsot

adni, csak magadnak nem — megfogá és szétszaggatá.

A Kalilah és Dimnah átszármazását feltüntet eddigi család-

fák hibásak, mert kihagyták a magyar fordításokat. Keith-Falconer

idézett munkájában ismeri s felemlíti az 1783-diki kolozsvári

fordítást, de többet nem; Landau M. a Dekameron forrásairól írt

*) M. Landau, Die Q a ellen des Decamerone. Wien, 1868.
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munkájában egy magyar fordítást sem említ. *) Kijavítva a család-

fát, a magyar irodalomba következ úton jutott a Kalilah va

Dimnah:

Szanszkrit

Pehlevi

Arab

1

Seth Simeon görög

1 1

Possinus (latin) Starkius

(1660) (1697)

Baji Patay S.

1781

i

Nasrullak perzsa

Anvar-i-Suhaili

Humayun-naniah
(török)

1 1

Galland franczia Bozsnyai D.

17§3. kolozsvári ford.

Mellzve a többi fordításokat (zsidó, spanyol, olasz, dán stb.),

vegyük tekintetbe amagyar fordításoknak alapul szolgáló forrásokat.

A Humayunnamah Ali Gselebi ben Szalih fordítása Szuliman pa-

rancsára 1540. Az ennek alapul szolgáló Anvar-i-Suhaili új beve-

zetéssel kezddik s belle több fejezete hiányzik a Kalilah va Dim-
nah-nak, de viszont a kihagyott mesék helyett ujjakat illeszt be.

Ebbl készült az Iyar-i Danisch Abu'l Fadl fordítása. Ez az új be-

vezetés meg van a törökben s ugyancsak a Rozsnyai-féle magyar
fordításban is. Galland nyomán készült az 1783-iki kolozsvári for-

dítás.

Baji Patay Sámuel fordítása a Seeth Simeon-féle Kr. u.

1080-ban készült görög fordítás után készült latinból van fordítva.

A görög fordítást elször Possinus Péter jezsuita ültette át latinra.

Ez kiadta Pachymeres György történetét Palaeologus Mihályról és

ehhez csatolta függelékképpen a latin fordítást «Specimen sapien-

tiíe Indorum veterum* czímmel s kiadta Rómában 1666-ban. En-

nek a fordítása, minthogy nem teljes, nem elégítette ki Stark Sebes-

tyén berlini tudóst, azért újra lefordította a görög szöveget latinra

s azt a görög szöveggel együtt kiadta ily czímen : «Specimen sapien-

tice Indorum veterum. Id est liber ethico-politicus pervetus* —
(Berlin 1697.). Stark fordítása 15 fejezetet foglal magában, a me-
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lyéknek száma és sorrendje megfelel az arab : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,

11, 12, 13, 17, 18, 15, 19, 16. számú fejezeteknek. E görög és latin

szöveg sok helyen fogyatékos, itt-ott a keretbl egyes mesék kima-

radtak, st a fmesék közül is az egérkirály nagyon hiányos úgy,

hogy a macskákról, a melyek miatt a tanácskozás történik, egy szó

sincs. A nevek görögösítve vannak ; Kalilah : Eterpavtrqs, mert az

arab «iklil», mely a Kalilah-hoz hasonlít, koszorút, koronát jelent;

Dimnah az arab tdimn» után, vestigia persequens: 'I/vqXárr)*;.

Dabshalím király neve : 'ApeaaXwji. Az egérkirály neve

:

Tpa>TfXo8ürT)<;, a minisztereké meg : Topocpdtyx;, Kpeoitöpos,
5

00t>vo-

<pá*]ro<;. Sok helyen elhagyja a tulajdonneveket: Baidaba, Shanza-

bah, Bozbah, Eibariun, Finzah egészen hiányzanak. Ezt a Stark-

féle kiadást használta Baji Patay Sámuel, ebbl fordította müvét,

a melynek czíme: «A régi indusok böltselkedések. Az az példákkal

jó erköltsökre tanító könyvetske, mellyet magányos és koros nap-

jaiban Magyar nyelvre fordított Baji Patay Sámuel*. Eger, 1781.

Baji Patay Sámuel a szabolcsmegyei kis faluban fáradozik e könyv

fordításával s 71 éves korában fejezi be, hogy a «magyar gyenge

ifjatskák» okulásukra fordíthassák, és Eszterházy Károly egri püs-

pöknek ajánlja azt, mert is egyike volt azoknak, kik, «mint Fenix

madár e mi magyar nemzetünknek már teák nem meg holtt nyel-

vét, el aludt hamvából feltámasztani • igyekeztek. Pataynak egy

eredeti müve is van : «Egy jó atyának fiait oktató tanácsa*. Lipcse,

1788. A fordítás jóravaló magyarsággal készült, idegen szót nem
használ s így igen érdekes a nyelvtisztaság szempontjából is.

Egypár állatnevet nem tud magyarra fordítani : a thós (sakál) és

a halcion (jégmadár).

ízelítül álljon itt e rövidke történet:

A holló és a fogoly.

A holló látván a fogolymadárnak friss járását, is követje

kivánt lenni, és midn magát azon gyakorlottá volna, nemcsak

azon járásmódját meg nem tanulta, hanem a maga lépéseinek mód-

ját is elfelejtette ; elannyira, hogy sem a maga lépéseinek formá-

ján, sem a fogoly madarak járásoknak rendin lépni nem tudott.

Patay minden fejezethez verses tanulságokat csatol. A versek

meglehetsen hangzatos alexandrin sorok.

1815-ben jelent meg «Az indiai bölts, vagy miként lehet az

ember boldog e társaságos életben». Debreczen. A fordító Gs. J.,

ki a következ verssel mentegeti fordítását

:

Digitized byGoogle



1032 BOGNÁR TEOFIL.

Egy jól festett kép szebb, mint oly Originál,

A melyen nints egyéb émelygs módinál.

Mesék nincsenek benne, csak a tanulságok vannak maxiinak
alakjában összegyjtve. É munkát cbinai nyelvrl fordították

angolra, innen francziára, németre s végre magyarra.

Bidpai meséi a budbismussal jutottak Gbinába. Mikor válasz-

tották el e tanulságokat a meséktl, adatok hiányában eldönteni

nem lehet, de ez életelvek a Panchatantra, Hitopadesa és Bidpai

meséinek tanulságaival annyira epyezk, hogy valószínleg állit-

hatjuk, hogy ezek az említett mesegyjteményekbl szakadtak ku
A Ealilab va Dimnah meséi gyorsan terjedtek a középkor-

ban; a Tutinamah (Nakhshebi) a görög és latin fordítás révén

csakhamar megismerkedtek velk a nyugat népei ; lefordították az.

egész mvet, vagy átvettek a gyjteménybl egyes meséket s azo-

kat a középkor szája íze szerint átalakították. Az állatok helyébe

embereket tettek : az oroszlán «császárrá» lett, a többi állatok meg
udvari szolgák és lovagok. Hogy mikép alakultak át e mesék a

középkorban, néhány egybevetéssel óhajtom kimutatni.

A majom és teknsbéka keretében elforduló mese megtalál-

ható a Gest. Rom. Cap. 83.*) (75.) aDe timorosa custodia anime* ez.

történetben ily változtatással : Trajanus regnavit, qui miro modo
ortos dilexit. Unde semel, cum quendam ortum construxisset et

arbores universi generis in eo plantasset, custodem super ortum
constituit, ut fideliter custodiret. Erat autem quidam aper strenuus,

qui ortum intravit, arbores confodit et evertit . . . Hoc percipiens

custos nomine Jonathas auriculam eius sinistram abscidit, aper

ver amissa aure clamavit et exivit, altéra ver die aper intravit

et infinita mala perpatravit in orto. Hoc videns Jonathas aurem
eius dextram abscidit et sic turpiter cum clamore aper exivit.

Adhuc quarta vice intravit et multa mala perpetravit. Jonathas

illum cum lancea perforavit et mortuus est et coquinario traditus>

ut pro mensa regis prepararetur. Cocus ver cum aprum prepa-

rasset et cor pingue vidisset, comedit. Sed cum regi de apró fuisset

a servitoribu8 ministratum, cor quesivit, servitores ver ad coqui-

narium redienint et cor apri appetebant. At ille : Dic dominó meo,

quod aper nullum cor habebit, et si non credat, per varias raciones

obligo me ostendere. Servi hoc audientes omnia verba regi denun-

*) H. Oesterley, Gesta Romanorum. Berlin, 1871.
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ciabant. Ait rex : Quid est hoc, quod audio ? Non est animál sine

corde ; sed ex quo offert se ad probandum, eum audiemus. Coqui-

narius erat vocatus ad regem, ut probaret, quod aper cor non

haberet. Qui ait : Domine mi, audi me ! Omnis cogitacio a corde

procedifc ; bene sequitur, si nulla est cogitacio nec cor ullum ; aper

iste primo intravit hortum et multa mala commisit, ego ver hoc

videns aurem eius sinistram abscidi ; si cor habuisset, de aure ab-

scissa cogitasset; sed hoc non fecit, quia iterato intravit, ergo cor

non habebat; item si cor habuisset, quando aurem dextram abscidi

hoccogitasset, sed non cogitavit de aure dextra amissa, quia post

hoc intravit et caudam amisit; ergo si aliquam partém cordis

habuisset, de auribus et de cauda cogitasset ; sed hoc non fecit,

quia post omnia ista intravit ; ideo eum occidi, et per istas trés

raciones ostendo, quod cor non habebat. Kex ver eum hoc audis-

set, raciones approbavit, et sic coquinarius evasit.

Ugyanezen mese elfordul a Panchatantrában és Bidpai for-

dításain kívül az Ezeregy éjszaka meséi között is.

Az oroszlán és ökör (5.) keretében elforduló mese a holló-

ról és kígyóról elfordul a Panchatantra, Hitopadesa, Ezeregy éj

mesegyjteményeiben, valamint a Gesta Eom. 105. (97.) De vicis-

situdine cuiuslibet boni et presertim recte judicantium czímü me-

séjében, csakhogy itt a szerepek fel vannak cserélve. A Kalilah va

Dimnahban a holló a panaszos fél s boszút áll a kigyón, itt meg a

kigyó keres magának igazságot s az igazságos Theodius császárt

becses drágakvel ajándékozza meg.

Az utas és aranymíves (17.) története szintén meg van a

Panchatantrában és Gest. Rom. 119. (111.) azzal a külömbség-

gel, hogy itt egy helytartóról van szó és egy szegény, Guido nev
favágóról, kinek a kigyó egy bvös drágakövet adott, melynek

segítségével sokat szerzett. Ezt meghallja a király, Guidót magá-

hoz hivatja, ki elbeszéli történetét, s a hálátlan helytartó megkapja

megérdemelt büntetését.

A holdsugáron leereszked tolvaj ismeretes története (Bar-

zoye élete 4.) majdnem minden nép meseirodalmában föllelhet.

A hiába ábrándozó remete története az Ezeregy éjszaka Alna-

sarjának meséje.

A férj ós menyét (10.) a Gesta Rom. s a Hét bölcs, mester

meséi közt is megtalálható. A menyét helyett a hü kutya szerepel.

így megtalálhatjuk azon ember történetét is, ki a veszélyrl
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megfeledkezve, bajba kerül (Barzoye élettörténetének keretébe van
szve). E történet megtalálható a Gesta Kom. 168. darabjában, a
Panchatantrában, a Legenda aurea-ban. Ez a mese elfordul a kis

Bod-kodex-ben is *) az unicornis ell futó és mély verembe es em-
berrl, ki hulltában egy bokorba kapaszkodott, lábaival meg egy

állhatatlan kre álla. A bokor gyökereit épen egy fehér és fekete

egér rágta. A verem fenekén egy sárkány várt reá, a ki szájából

lángos tüzet ereszt vala. A lábánál négy kigyó dugdosta ki a fejét.

A bokor ágairól pedig egy kevés méz folydogált. A szegény ember
elfeledte baját s a kis mézet nyaldosta fel, míg a mélységbe

nem zuhant. E mese a Gesta Komanorum-ból jutott a Bod-kodexbe,

a mint azt a tanulság mutatja, a mely tökéletesen egyez a ma-
pyarban és a latinban. Bognár Tbofil.

TANULMÁNYOK A JEZSUITA-DRÁMÁK KÖRÉBL.

II. Szedeeziás.

Ama múlt századi jezsuita-drámák közt, melyek magyar

nyelven nyomtatásban is megjelentek, egyik kiváló helyet foglal

el: •Sedecziás, keserves játék, mellyet magyar nyelven szerzett

Kunits Ferencz, Jézus társaságának szerzetes papja, Kassán

(Nyomtattatott az akadémiai betkkel), 1753. esztendbea ».

Jezsuita*drámáinkkal ezideig keveset foglalkoztak, s mégis

Sedecziásról Toldyn és Gyuláin kivül Szivák Iván, dr. Tóth Sán-

dor és Bayer József részletesebben is megemlékeztek s e korszak

drámái közt a legels helyre állították. De mivel nem igen oszto-

zunk már Kazinczy nézetében, ki a gyenge eredetinél többre be-

csülte a jeles másolást, Sedecziásról táplált ama fenti elösmer
nézet a tény által, hogy Kunits csak fordított, önmagától megdl

!

A gyenge eredeti is többet nyom a latban a magyar irodalomtör-

ténet eltt, s Illei János két eredeti drámája, Salamona és Pto-

lomaeusa, értékesebb munkának tetszik a Sedecziásnál, már csak

*) Nyelvenilóktár II. — Horváth Cyrill, Irodalmunk a reformáczioig.

Kath. Szemle. V. 4.
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azért is, mert eredeti, s mert magyar ember írta. Igaz, hogy az

eddig ösmert magyar jezsuita-drámák között, IUei e két drámáján

kívül alig ösmerek eredetit, mert hisz a többi 13—15 dráma ere-

detijének részint birtokában, részint biztos nyomában vagyok.

Eunitsnak immáron csak nyelve lesz elttünk érdekes, drámájának

elnyeit és hibáit az olasz Granellinek kell betudnunk.

A Nabukodonozor babyloniai király elleni harczban elbukott,

földönfutó, majd fogságba kerül, szemevilágát elveszt Sedecziás

szomorú történetét többen feldolgozták, Granellin kívül is. így,

Gcedeke tGrundriss»-a szerint Corn. Jacobus, Szent-Benedek-

rendiszerzetesnek 1628-ban kiadott drámagyüjteményében : «Musse

lcrrymantes seu Pleias tragica* Sedecias ez. latin nyelv dráma is

található. 1634-ben Malapertius Károly belga jezsuitának, a ki

Amsterdamban és Madridban is tanított és 1630-ban halt meg,

• Sedecias » czímti drámáját adták ki. Egészen a biblia alapján áll,

s a késbbi feldolgozóktól fként abban tér el, hogy a harcz rész-

leteit színezi ki, Jeruzsálem ostromlását, s Nabukadonozor gyzel-

mét az Istentl elfordult Sedecziáson rajzolja. 1699-ben Caussini

Miklós jezsuita írt egy «Sólyma » czímü tragédiát, mely egészen

Sedecias története. Az els felvonásban Jeremiás és Sedecias félel-

mét rajzolja, a másodikban a h^rezokat és a szent város pusztulá-

sát, a harmadikban Szedeczias futását és fiainak menekülését, a

negyedikben Nabuk ítéletét és az utolsóban Szedeczias halálát.

1721-ben Gaislmayer Jakab konstanzi jezsuita dolgozta fel,

s színre is került ugyanott szeptember 3-án. A mint argu-

mentumából kivehettem, cseldrámát írt a biblia nyomán. Proló-

gusában Palaestina istenének angyala megmutatja a Synagog-

nak Sedecziás király és Jeruzsálem bukását, a mi gyönyör néma-

képre ad alkalmat, természetesen görögtz mellett, a megfelel

jelmezekkel és korszer dekoracziókkal. 1734-ben Neuburgban is

színre került s nagy hatást szült. 1728-ban jelent meg Schwarz

Gottfried tragédiája : «Der durch Nabucadnezar geblendete Zede-

kias oder die zum Untergange gesuchte Freyheit». E színdarabot

Münchenben német színészek 1748 szeptember 2-án színrehozzák

s minthogy a színlap szerint e tragoedia f von der annehmlichsten

und beweglichsten Intrique sey», nagyon tetszhetett. 1744-ben

újabb kidolgozásban jelenik meg a dráma, még pedig olasz nyel-

ven, Velenczóben s Apostolo Zeno írta. VI. Károly udvari történé-

szének, majd Mária Terézia e kedvencz házi poétájának tíz köte-
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tes drámagyjteményében a 8. kötet 13. darabja a Sedecia e mint
a darab végén álló jegyzetbl tudjuk, a költ ezt még 1731-ben

Giovanni Granelli «kitn iragoediájának, a Sedecziásnak* beveze-

tésekép írta; verses kantate tulajdonkép. 1758-ban Petro Obiadén

németre fordítja Zeno drámáit s a Sedecia czím kantatét is.

Zeno jegyzetébl tudjuk meg, hogy Granelli tragoediája mi-

kor jelent meg, mert az elttem fekv gyjtemény már a harma-

dik kiadás, s 1767-ben hagyta el a sajtót, Pannában, ily czím

alatt: tTragedie del Padre G. Granelli della coinpagnia di Gesu\

Per Filippo Garmagnani, con approvazione». Sedecziásnak tehát

legalább is 1730 ban kellett megjelennie, hogy 1731-ben már Bécs-

ben is színre kerülhessen.

Az olasz dráma ez idétt jóformán kizárólag a jezsuita-iskolák

körében virágzott ! ... Az olasz tragoedia a renaissance-ból indult

ki. A görög tragoediak iránti bámulat utánzásra ingerelte az olaszo-

kat, ámde az olaszul írt drámák gyenge utánzatok, s itt-ott ha
felcsillog a kor udvari élete, stilje, nyelve, hangulata, de vele

együtt a bombast is. E drámák egyre eltávolodnak az élet festésé-

tl, az emberi szenvedélyek örökigaz rajzától 8 a helyett öntudato-

san a borzalmast, a lehetetlent, a megrázót keresik és ábrázolják.

Elttük a borzalmas a tragikus is ! ... A vígjáték is klasszikus ala-

pon fejldött, de az egyszer cselekyény helyett az ág-bogost, a

lelemónyteljest szerették. A legkiválóbbat Pietro Aretino nyújtotta,

ki vígjátékaiban az életet festette, typusokat teremtett, mink pl.

az epyügyü Parabolano, a ngylöl Mararcalco, az Ipcerito stb.

Másrészt divatba jöttek az úgynevezett pásztorjátékok is (pl. Tasso

:

Amintoja) s ebbl fejldött ki késbb az opera. Bár e tájt az olasz

drámának alig van kiválóbb képviselje, az olasz színmvészet

országszerte virágzott. Nem adtak el ugyan remekmüveket, de a

helyett inkább az eladással, a díszletekkel, a kiállítással tördtek.

S míg a drámák és vígjátékok udvari és városi színházakban, nagy

fénynyel, nagy gonddal kerültek színre, a nép körében divatba

jöttek a fargeok, minket parasztokból álló szövetkezetek, teszem

a congrega dei Rozzi, adtak el. Ezekbl fejldött ki késbb, az

irodalmi vígjáték hatása alatt, az improvisált komédia, a commédia
deir arte. A világi tragoediát a decadence e korában sem Conti, sem

Maffei, sem Martello nem tudták felvirágoztatni, mert hisz k vagy

a görög tragoediát, vagy a franczia tragikusokat utánozták s csak

Alfieri volt az els (1749—1803), ki eredetibb szellemben szerzett
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tragoediákat olasz nyelven. A világi tragoedia, e vajúdásai közepett,

a jezsuiták oskolájában odaadó gondoskodásban, szeretetteljes

ápolásban részesült.

A legjelesebb olasz jezsuita drámaíró Giovanni Granelli

volt. Társai : Palazzi, Binghieri, Carpani között tnt ki a leg-

jobban, róla úgy emlékeznek meg modern irodalomtörténetírók is,

hogy mert drámái eredetiség és szokatlan drámai errl tesznek

tanúbizonyságot, kedvezbb viszonyok között bizonyára elsrangú

tragoediaíróvá fejldött volna (Sauer : Gescb. d. ital. Litt. p. 445.).

Sedecziását tbeologiai hallgató korában, még ifjan megírta, s mi-

helyt színre került, mint elszavában írja, nagy tetszésben része-

sült. Granelli behatóan tanulmányozta a görög és latin klasszikus

drámaírókat, a bibliát, de a Batio Studiorumot is. S ez volt dráma-

írói fejldésének vaskorlátja. A költi képzelmet, az alkotás sza-

badságát a Batio Studiorum szigorúan lakonikus szabályai békóba

verték s nem Múzsája sugalmára, hanem rendjének szabványaira

ügyelt aggó félelemmel, remeg bizalmatlansággal önmaga és

Múzsája iránt. Ott találjuk ennek a lelkiállapotnak meggyz bizo-

nyítékát abban a nyilatkozatában, melyet drámája elé tesz, s mely-

ben kijelenti, hogy jó, igaz katholikus s az marad, még az esetben

is, ha drámájában látszólag ennek valami ellentmondana I E törté-

netben, mely képzeletét megragadja, tagadhatlanúl van tragikus

mag, de nem bukkant reá, az lelkületére nem az a vágy hatott,

hogy izzó ós felkorbácsolt szenvedélyt rajzolhat,— t e tárgyhoz

annak morális oldala, a cselekvénybl kisugárzó jeles példaadás

vonzotta

!

Jeremiás könyvének 34. részében jósolja meg Sedecziásnak

a próféta királysága és fejedelmi házának közeli bukását.

Mivel eltért az igaz vallástól, s nem hallgatott hü prófétájá-

nak tanácsára, Nabukodonozor megtámadta a zsidók országát,

fegyverrel vívta meg ers Jeruzsálemet s Jeremiás próféta így szól-

lott: «Ezt mondja az Ur, Izraelnek Istene: Menj el és mondd meg

Sedecziásnak, Juda királyának, hogy ezt mondja az Ur : íme én

adom e várost a babilóniai királynak kezébe ós azt felgyújtja tz-

zel. És te az kezébl el nem szaladsz, hanem minden bizonynyal

megfognak és kezébe adnak és a te szemeid meglátják a babilóniai

királynak szemeit és az szája a te száddal szól és Babilóniába

bemegy . . . Fegyver miatt meg nem halsz . . . békeségben halsz

meg.» Sedecziás csakugyan csatát veszít, ledül a város kfala s

Digitized byGoogle



1038 1ÁZÁB, BÉLA.

Nabukodonozor elfoglalja a várost. Sedecziás egy pár hívével meg-
fut, ámde Jerikhónak pusztájában utóiérik és Nabukodonozor

elé viszik. A babilóniai király Sedecziás szeme láttára öleti meg
gyermekeit, szemeit pedig kitolatá és vasba verve fogságba hur-

czolja ....

Érdekes megfigyelni, hogy jezsuitánk kezében e történet mi-

ként alakúi át, hogy minre formálja ki a drámai cselekvényt, mint

elszavában írja, klasszikus tanulmányai alapján, de tegyük hozzá

:

sajátos szabályai szerint, egy morális tendenczia érdekében. Sede-

cziás nem hallgatván Jeremiás próféta tanácsaira, harczba száll

Nabukodonozorral, szövetséget köt az egyptomi királylyal, de t is,

szövetségesét is leveri a túlnyomó ellen és mint trónja veszteti

fejedelem üldözi elöl menekül. Elbizakodott a próféta jóslatában,

hogy «nem veszti t Kaldeus kardja, nem tnik szemébe Babylon

tornya, szép csenddel fogad élete tárgya ». Ámde elbizakodottságá-

ban kudarczot vall s most életét féltve menekül fiaival Egyptom
felé. — Itt kezddik a dráma.

A menekül fejedelemmel találkozunk, kit az elébe álló

Jeremiás újfent figyelmeztet vétkes elbizakodottságára, de az ott

hagyja t s az erdbe menekül. Nabukodonozor vitézei üldözbe

veszik, ámde elbb Jeremiástól szeretnék kitudni a király tartóz-

kodása helyét, de az nem árulja el, mire elfogják. Ekkor j el
Evilmér, Nabuk fia, s elbeszéli, hogy csepp híja, hogy életét nem
vesztette, medve támadta meg, s csak egy bátor ifjúnak köszönheti

életét, ki azonban nevét sem akarta megmondani, de kardot cserél-

tek s így reméli, hogy megmentjóre még rátalál. Nabuk katonái

csakugyan elfogják Sedecziást, s t is, Jeremiást is a dühöng
Nabuk elé vezetik. Jeremiásnak ihletett szavai meghatják Nabukot

s mikor megtudja, hogy a próféta áll eltte, szabadon bocsátja,

de annál kegyetlenebb Sedecziással szemben. Megparancsolja,

hogy t is, gyermekeit is kegyetlen mód kivégezzék, hasztalan

szavalja el eltte a Jeremiás mondta jóslatot «aggn-regón állapo-

dott hiú bizodalom »>-nak nevezi azt Nabuk, s ismétli kegyetlen

parancsát.

Manasses, kinek tanácsára hajlott Sedecziás is, Jósiást— mert

volt Nabuk fiának Evilmérnek megmentje, — Evilmér kard-

jával a táborba hivja, hogy csellel mentsék meg Sedecziás életét.

Azt tanácsolja Jósiásnak, hogy adja ki t apjának s kösse ki juta-

lom-feltételül apja szabadságát. Eleintén minden jól is indul.
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Evilmór felösmeri megmentjét, megígéri apja szabadságát (persze

Manassest véli apjának), s e feltételbe Nabuk is beleegyezik.

Ezalatt Jeremiás Sedecziással szeretne találkozni, de útjában

Manassest látja meg, s ersen megfeddi álnok tanácsaiért, aztán

megy Sedecziás után. De alig távozik el, megj Sedecziás, s kis

vártatva vissza jön Jeremiás is. Hogyan ? Mint tudja meg Sede-

cziás hollétét? Ilyen apróságokkal Granelli mit sem tördik. Tény,

hogy Jeremiás találkozik királyával, kinek megjövendöli Nabuk

bukását 8 a Messiás eljövetelét ....

Idközben Nabuk halállal fenyegeti Sedecziáet, de az

az ellép Jósiásban fiára ismer (hatásos jelenet!) s Jósiás be-

vallva, hogy nem Manasses fia, hanem Sedecziásé, kéri Nabukot

hogy szavának álljon. Nabuk e furfangért haragra lobban, meg-

másítja elbbi határozatát, Sedecziás gyermekeit megöleti, magá-

nak pedig szemeit tolatja ki.

íme az isteni jóslat beteljesülése ! Nem öletik meg, nem is

látja meg Babylon tornyát s csendben fog meghalni.

Ezután még meghallgatjuk annak leírását, mint történt meg
a gyermekek kivégzése, Sedecziás szemének kiszúratása, megtud-

juk, hogy a gaz tanácsos Manasses öngyilkos lett, s tanúja leszünk,

hogy a vak Sedecziás mint részesül Jeremiástól egy kis kései inte-

lemben. E morális tanácsok elhangzása után a függöny lehull! . . .

íme mint változott át a biblia egyszer elbeszélése bonyo-

lódott jezsuita-drámává! Szerznk bevezetésében említi, hogy figye-

lembe vette mindazon szabályokat, melyeket nagy szerzknél

figyelhetett meg. ( che per me fiasi potuto ne' grandi Autori

osservare.) Valóban klasszikus minták után építé föl cselekvényét,

komoly drámai alapot rakott le s nem pusztán a látványosság

kedvéért írta meg a szöveget. Nem talál tehát Granelli darabjára

Devrient ama megjegyzése, melylyel a jezsuita-drámákat általán

jellemzi (Geschichte d. deutsch. Schauspielkunst I. p. 222.),

mondván: hogy «azok a kiállításra fektették a fsúlyt, a dekora-

czióhoz írták a szöveget, s darabjaikban változás, fel s alászálló

Glóriák, földrengés, tengeri vihar, repül angyal, levegben harczoló

sárkány, napfeljötte, naplemente stb. egymást érte*. A Jekoniás-

ból, tagadhatlanúl, már elbb kirí színpadra készültsége, bátor

Granelli drámájában is vannak ügyes és hatásos helyek, melyek

korabeli közönségének bizonynyal tetszettek is ! De morális czél-

zata az, mi legelbb szembe tnik ! Általában ez volt a jezsuita-
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dráma fsajátossága a ezt kora közönsége is észrevette. Már egy

1610-ben megjelent könyv elszavában ers dicséretet olvashatunk

a jezsuiták színdarabjaira, s mi alapon ? Mert « daraus neben unaus-

sprecblicber Erlustigung dess eusserlicben und inneren Gemühts

|
die zuschauer und zuhörer zum Christlichen Wandel |

zur tugend

| zum Gottseligen lében bewegt
|
und auffgemundert werden dass

jnen nit alléin zu zeitlichem langem Gesund und lében | sondern

aucb zum künftigen ewigen oberauss ersprüsslich ist. |
• (Meiss-

ner: Die engl. Comödianten 1884. p. 5.) Ezt a czélt kellett szol-

gálniok a Ratio Studiorum meghagyása szerint s a jezsuita-dráma-

írók ime csak e vaskorlát nyomása közepett alakíthatták drámáik

cselekvényeit. Morális tendencziát kellett keresniök, hirdetniök,

s példákat kellett felmutatni az erényes életre, a jóra, a nemesre,

büntetni a hitszegt, a rossz tanácsost, az istentl elfordultat, nem-
csak szóval, hanem szemlélhetleg is. E vaskorlát sokat meg-
magyaráz, sokat indokol. Nem akarhattak pusztán jellemrajzot

nyújtani, nem festhették a szenvedély kialakulását, fejldését, küz-

delmét és bukását, meg kellett elégedniök az érdekek küls össze-

ütközésének feltüntetésével, csakhogy abból morális eszmét von-

hassanak le, s erkölcsi példaadást nyújthassanak ! . . .

íme az ok, a miért Granelli, kinek különben volt érzéke a

tragikum iránt, nem írt jeles, kifogástalan, értékes tragoediát.

Mert tagadhatatlan, Sedecziás tragikus alak, fként a görög tra-

gcedia szempontjából, pedig Granellinek ép ez volt a póldányképe.

Az antik tragcedia kiváló egyén küzdelmét, szenvedését rajzolja

úgy, hogy az magasabb érdekldést és megnyugvást keltsen. Ugy
látszik, alapjában véve Euripides felfogása lebegett Granelli sze-

mei eltt, mert nála is van valami sors-szer a Sedecziás-nyerte

jóslatban, hanem azért Sedecziás nem fátuma rabja, mint Sopho-

kles hsei, nem ártatlan, nem bntelen. Vétkezik mert daczol a jós-

lattal, Jeremiás, Isten küldöttének tanácsára nem hallgat, s ezért

bnhdése méltó, a jóslat betelése megnyugvást kelt bennünk.

Igen, de Granelli nem elttünk rajzolja Szedecziás küzdelmét, szen-

vedését, hanem a helyett cselszövónyre, furfangra építi fel cselek-

vényét. Nem szenvedélyrajzot, hanem kisszer cseldrámát nyújt,

s magas pathosával a cselekvény hétköznapi, alszer volta komiku-

san visszás. Moralizálásra fekteté a fsúlyt, arra, hogy erkölcsi

axiómákat hirdethessen (teszem : a király jól válaszsza meg taná-

csosát; hallgasson az isteni intelemre, stb.), s hogy erre alkalma
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legyen, kisszer eszközökhöz nyúlt, melyékkel& sors, az isteni jós-

lat hatalmas, pathosbeli, fenséges szereplését nevetségesen kis-

szervé tette.

Ez Szedecziásának alaphibája. Szivák Iván is észrevette

<A magyar dráma kezdete. Figyel XIV. p. 190.), hogy a jóslatban

van a hiba, de nem azért, mert mint véli, «a jóslat nem kedvez

a drámai tárgyalásra, mert tudjuk elre, hogy bármennyire küz-

-denek is ellene, teljesedni fog». Ámde a tragoediában fkép a küz-

delem rajza, a szenvedély festése a fdolog s bár sejtjük, hogy

Macbethen beteljesül a jóslat igéje : küzdelmének végéig egyazon

rokonszenvvel, érdekldéssel kísérjük sorsának alakulását. Dr. Tóth

Sándor is (Sedecziásról, Figyel XIX. p. 435.) a jóslat-motivum

ellen kél ki, pedig nem ezen fordul meg a dolog, hanem a cselek-

vény kisszer voltán s nem az a baj, hogy Sedecziás mellett Jósiás

is szerepel, s hogy annak jelleme nincsen «kidomborítva ». Az a

baj* hogy Jósiás furfangja inkább vígjátékba való ötlet és azon-

kívül sem tud bennünk csele, üres és átlátszó voltánál fogva, érde-

ket kelteni.

Manasses és Nabuk jellemét dr. Tóth teljesen félreértette,

hisz Manasses nem jóakarója Sedecziásnak, épen nem nemes

értelemben vett intrikus, s nem áll, hogy «igaz rokonérzésünkre

érdemes, mikor hivatásához képest bukik*. Granellinek nem ez

volt az intencziója, s nem is ilyennek rajzolja. Manasses önz, ön-

magával törd, álnok lelk tanácsadó, ki szembeszáll Isten kül-

döttjével s mikor önmagát öli meg, ezzel a jezsuita aljas, gyáva

lelkét akarja feltüntetni, a ki világ csúfjára, felsülve és elhagyatva

vész el. A szerz itt Jeremiás alakjában mondja el nézeteit, ez pe-

dig ugyancsak bven összeczudarozza ! . . .

Nabuk sem olyan nemesen érz fejedelem, olyan következe-

tes jellem, ki egyre fejldik. Ellenkezleg, mi Nabuk alakját elmo-

sódottnak találjuk, mindamellett hogy sokat beszél, sokat fenye-

getdzik, de mert nem tesz, nem cselekszik s nem magyarázza jel-

lemét a darabban sehol. Vájjon nemesen érz szívre mutat-ó az a

kegyetlenség, melylyel legyzött ellenfelének szemeit kiszúratja e

ártatlan gyermekeit kardélre hányatja? S vájjon elégtételünkre

szolgál-é Jeremiás imez jóslata, hogy Nabukot is el fogja érni Isten

Bujtoló keze?

Maga Jeremiás alakja sem más, mint a bibliából egyoldalúan

felfogott tiszteletre ébreszt, nemes lelk, magasztos alak, mely

Philologiai Közlöny. XV. 10. 67
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drámailag azonban nincsen érdekessé téve. Granelli példányképnek

állította fel, a jó, az igazsághirdetés, a tisztalelkség, Istenben hivés

példányának. Morális czélját követte ebben is. Azonban fenséges

alakká nem tudta tenni, mert belekeverte abba a kisszer ármányba,.

a mi Jeremiás nagyságának is árt. Renan azt mondja a biblia Jere-

miásáról: (Histoire de Peuple Izr. III. köt.) • Páratlan vallási láng-

elme ! Mózes legendaszerü dicskoszorújából háromnegyed rész öt

illeti ...» Granelli azonban legendaszerütn fenséges alakká nem
tudta tenni, nagy akadályára volt ebben drámája cselekvényének

sarkalatos hibája

!

Imé, mint akadályozta meg szerznket szerzetének vaskor-

látnál nyomasztóbb szabálya abban, hogy tehetségéhez méltó tra-

goediát írhasson. Mert mikor föláldozta a tragikai igazságszolgálta-

tást, a cselekvény stílszer felépítését, csakhogy morált nyújtson,

bizonyára érezte, hogy nem a nagy szerzk szellemében járt el ? t

Pedig Granelli tehetségét ki sem tagadhatja el, nemcsak stílje, ha-

nem egy pár költileg átérzett s megalkotott jelenete is bizonysága

ennek, mink pl. Jeremiás nagyhatású jóslata, Evilmér szépen

leírt kalandja, Jeremiás és Manasses lüktet dialógja . . . stb.

Mindezideig azonban egyre csak emlegettük, hogy Eunits

Ferencz pusztán fordította Granelli drámáját, ideje, hogy ennek

részletes bizonyításához fogjunk. Engedjék azonban megjegyez-

nem, hogy Granelli darabja nemcsak magyarul szólalt meg ná-

lunk, hanem latinul is. Bartakovich József gyjteményében (a

Nemz. Múzeum kézirattárában) ott találjuk a Sedecziást, latin

nyelven, melyhez megjegyzi Bartakovich: fAuctore P. Granelli

Italice edita, Latinitate a P. Pamer S. J. donatat. Megvizsgáltuk

Pamer fordítását is s úgy találtuk, hogy Pamer vagy Eunits fordí-

tását használta vagy Granelli drámájának más kiadását, mint a

min elttünk fekszik, mert egy azon részletek hiányoznak mind-

kettjük fordításából. Mi az utóbbi esetet már csak azért is valószí-

nbbnek tartjuk, mert Granelli darabjának csak egy kései, harma-

dik kiadását bírjuk, az 1767-ikit s igen hihet, hogy ez már szer-

zje részérl itt-ott átdolgozásban is részesült.

Eunits fordításának czímlapja, ha elburkoltan is, utal arra a

viszonyra, melyben a magyar dráma Granelli Sedecziásához áil.

E kifejezés alatt: « magyar nyelven szerzett* bizonyára azt értette

Eunits, hogy magyar nyelvre fordította, de ezt mindezideig nem
konstatálta senki sem.
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Kunits Ferencz 1697 aug. 8-án született Német-Cziklán és

Sopronban halt meg 1763 október 26-án, s így hatvanhat évet élt.

E korszak a magyar jezsuiták virágzásának korszaka, tekintélyük

a delel ponton állott, hogy kilencz évre rá, 1772-ben egyszerre

tnjék le

!

Kunits nemes szülk egyetlen gyermeke s kitn iskolázta-

tásban részesült. Tanítói a jezsuiták voltak s tudományos hajla-

mait követve, tizenhét éves korában, 1714-ben jezsuitának állt s

mint ilyen a bölcsészeti tanfolyamot Bécsben, a hittudományit

Gráczban hallgatta. Majd Rómába ment, hol a theologia doktorává

avatják, jelen volt Centurianus Alajos szerzetes-fnök megválasz-

tatásánál 8 alaposan elsajátítá az olasz nyelvet. Tizennégy eszten-

dt pusztán csak tanulmányai folytatásával töltött s csak 1728-ban

kezd maga is tanítani Kolozsvárt, hol tizenöt esztendeig közszere-

tetben él. Ez id alatt fként a történelem és földrajz érdeklik s

1731-ben « Dacia Siculia brevi compendio exhibita» czímü föld-

rajzi munkát állít össze s egy évre rá « Compendium historicum de

quator monarchiis* ez. alatt történelmi tankönyvet ír, külföldi for-

rások után s kérdések és feleletekben az assyr, perzsa, görög és

római birodalom történetét adja el. Látjuk tehát, hogy ez idétt

fkép paedagog volt, ki a tankönyvekben érezhet hiányt akarta e

müveivel pótolni

!

1743-ban azonban Nagy-Szombatba helyezték át, majd Kas-

sára, hol a jez8uita-gymnasium igazgatója lesz, késbb Budára,

Egerbe, ismét Nagy-Szombatba s folytonos tanítás közt megöreged-

vén, könyvtárnoknak nevezik ki Sopronba s nyugalomban él

1763-ban bekövetkez haláláig.

Kassán, 1753-ban adja ki a Sedecziást, s nemcsak ott, hanem
máshelyt is, pl. Beszterczebányán 1759-ben, gyakorta s nagy tet-

szés közt kerül színre. Hogy a komoly és nagytudományú férfiú

drámafordításra határozta el magát, abban mi meglep sincs, hisz

a jezsuita-színpad ép ez idétt állott virágzása tetpontján s a nagy

tetszés, melyben ez eladások részesültek, sarkalhatták a magyar

jezsuitákat újabb s újabb drámák színrehozására ! . . .

Fordítását gróf Barkóczi Ferencz, egri püspöknek ajánlja,

azonban a szokásos ékesnyelvü elszót elhagyja. Ajánlásának e

kifejezése: «. . . gróf Barkóczi Ferencz úrnak tiszteletére*,

azt sejteti velünk, hogy 1753-ban Kassát látogathatta meg az egri

püspök s ez alkalommal a jezsuiták nemcsak színieladást rendez-

67*
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tek, hanem az eladott darabot emléki ki is nyomatták, s annak

egy díszpéldányával megajándékozták a nagytekintetfi látogatót, a

minthogy ilyesmi a jezsuitáknál az idétt általán szokásban volt.

Eunits fordítási módszere nem nagyon sajátos. Goethe, Di-

vánjához írt jegyzetei közt (Uebersetzungen p. 1 86.) háromféle for-

dítást különböztet meg. Az els csak ösmertetés, prózába áttétel.

Ennek is megvan a maga értéke s tudvalevleg a franeziáknál ez

nagyon divatos. A fordítás második nemét parodikusnak nevezi, a
szó nemesebb értelmében, átdolgozásnak nevezhetnk, s abból áll,

hogy az idegen eredetit hazai viszonyokhoz alkalmazza. A harma-

dik az idegen eredetinek minden sajátságát vissza akarja adni

:

mfordítás. Azt tapasztaljuk, hogy Eunits az els csoportbéliekhez

csatlakozott, prózában adja vissza az eredeti verseit, de hen és

pontosan követi eredetijét felvonásról felvonásra, jelenetrl jele-

netre, gondolatról gondolatra, ámbár többnyire csak a gondolat

tartalmának elmondására szorítkozik, míg a sajátosságok mvészi
visszaadásával kevesebbet tördik. De e tekintetben nem szabad

szigorú mértéket alkalmaznunk. Eunitsnak nagyon is küzdenie

kellett a nyelvvel, nem igen talált elzre, kitl a pathetikus,

drámai nyelvre nézt útbaigazítást kaphatott volna. Nem fordít

ugyan szószerint, de az értelem visszaadására törekszik.

Granellinél

:

Kunitsnál

:

mio Giosia, Josia, vállyunk már el egymás -

Dividiamei in due parti, affinche tói, hogyha engem talán balkézre

quando fogna, téged jobjára fogjon a sze-

L'oscuro mio destin mi fosse averso, rentse.

Tn almen sia salvo.

Vagy máshelyt

:

o sia íelice, o Padre,

O infelice tu sia, giuro ch'avrai

D'ogni tua sorté in egual parte un

fíglio.

Vagy:

Ma tu, o Re, non temer del crudo

ingogno

D'alcun di lor, che di minaccie

ognora,

E di speranze variando enigmi,

A nagy Istenre esküszöm, sze-

rencsés és szerencsétlen ügyeddel

azon egy vágásban jártatom ügyö-

met.

Ne is rettentsen, o király, amaz
eszels Prófétának sültelen tsátso-

gása : a Felségek áUapattya meg-

értt jó tanátson, ers Sáron, nem
tudja mi mesén, agg regén forog.
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L'instabil túrba fauno or mesta,

or liota:

La qual son sa, che la reál fortuna,

Piu ebe da sempre oscuri alti

decreti,

Vuolso aspettat de Farmi, e dal

consiglio.

Érdekes magyarosságára való törekvésére ez a példa : agg-

rege, a mi az eredetiben alti decreti ! Abbeli sajátságából, hogy

csak a gondolat visszaadására törekszik, folyik összes többi saját-

sága, az, hogy néha más árnyalatot ad a gondolatnak, tódít, körülír,

egyet-mást ki is hagy, viszont mást is mond, mint a mi az erede-

tiben áll, de mindezzel nem hat a lényegbe, az megmarad épen,

sérthetetlen), s bizonyos, hogy dicséretest is mondhatunk fordítá-

sáról. Igaz, hogy, mint Toldy mondja, a pathetikus ömledezésben

elmarad a tragoediai beszéd méltóságától, el pedig fként azért is,

mert nagyon sok helyt alszerü, durván népies kifejezéssel rontja

stílje erejét, pedig sokhelyt igen szépen sikerit néki magyaros és

stílszer lenni egyszerre. Ilyen durván népies helyek pl. a követ-

kezk : nLódullyunk tehát ! — Falba rugód üdvösséges tanátsom.—
Mit böfögsz Jeremiásról? — Miért nem böfented ki királyodnak

védelmére? — Kikopván reményébl ...» stb. Viszont telve a

szebbnél szebb magyaros kifejezésekkel, mink ezek: « Kitüntetni

e világból. — Fejére koholni. — Igen bölts a végzés, vigyázz,

hogy ingóra ne ereszd. — Duzmadt feledékenységnek tengerébe

sülyedt. — Hiteszegett czinkosnak szenét kened reám, én a vétek-

nek szurkát tsak egy szóval is lemoshatnám.— Dib-dáb nyereség-

nek gálád keresménye, agyafúrtt patvarkodásnak kendzött szer-

kesztése. — Nem ismersz még barátom : azért hímezed-hámozod

nyelved járását© stb. De nyelve még más szempontból is tanul-

ságos. — Tele van ugyanis elavult szavakkal és formákkal, ósdi

kifejezésmódokkal, melyek közül egy párt legyen szabad ide jegyez-

nem :

Eljegyzi (e. h. megszabja) Egynihányod magammal valók

Táméntalan Füstbe tüntetni

Darága A világból kitüntetni

Édes egyeim Arányzom (vélem)

Sajdítni Pufasztott rab
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Eszeveszett dagály (orgoglio=

dölyf)

Döngöl próféta

Halhadsza

Álmon állapodott remény

Mer szó (hazug szó)

Lépik,

Dushadt

Dozmadt

Ki nagy gondom légyen (e h. mi...

)

Kölötte felett (kelleténél több)'

Kikopván a reménybl stb.

Kihagyásai, nagyrészt összevonásai, mint fentebb is meg-
jegyeztük, nagyrészt jelentéktelenek. Feltn, hogy a kórust ki-

hagyta, pedig tudjuk, hogy a jezsuita-eladásokban nagy szerepe

volt az énekkarnak, táncznak, sokszor a pantomimikának is

!

Fordítási módjára álljon itt egy példa:

Sed. Che rimembranza törni al

mio pensiero?

Fingi il barbaro pur, qual non

fia mai,

Ver me pietoso. Non la morte io

temo,

Che saria lieto fine a tanti mali

;

De* rimproveri suovi l'oltraggio io

temo,

£ d'euori benefizj, e in fin di questi

Teneri figli, ohime, de la Reale

Casa di Dávid infelici avanzi

!

Laseiarni, Geremia, condurli in

salvo

Ove che sia.

ki irtóztató esetet emlékez-

tetsz velem 1 minek biztatsz ezen

pogánynak irgalmával ? Nem irtó-

zom én felette eláradott sanyarú -

ságomat emésztend haláltól, ha-

nem tekéntetitl, szavától, dorgá-

lásától elbb kedvez pogánynak :

e felet ezen apróságnak, édes vé-

remnek vérét féltem. Ne tartóztass

már Jeremia, hadd dugjam bátor-

ságos rejtekbe ezt az ártatlan-

ságot.

Látjuk, hogy mint nyúlik el egy-egy kifejezése, mint ejt el

máshelyt egy-egy nuanceot, st gondolatot is kihagy, de azért sok-

kal szélesebb, laposabb, mint eredetije ! Az egyetlen nagyobb ki-

hagyásra a 4. felvonás 4. jelenetében bukkantam s mint fentebb

i* megjegyeztem, ugyan e helyet Famernél, a latin fordítónál is

kihagyva találtam, a mi azt látszik bizonyítani, hogy az els ki-

adásban e részlet nem foglaltatott. £ részlet kihagyása a jelenet

ökonómiájának különben is csak használ. Az amúgy is hosszúra

nyúlt jelenetben, melyben Jeremiás megjósolja Nabuk bukását és a
Messiás eljövetelét, közvetlenül a jóslás eltt a következ párbeszéd

foglaltatik

:
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Sed. Miseri prigionier

!

Un lev. prig. Oh Re infalice

!

Sed. Udite quali al Siguor vostro, e a voi

Ira, o pictá Dio serbe, ovver minacci.

Ma tn, o Levita, coll'usato suono

Apri a le voci del Profeta il varco.

II. Lev. Né cetra, o Re, ne lieto altro strumento

E' a noi rimaso.

Sed. Arsace ....

Ars. mio Scudiero

Lor quanto chieggon rendi ; areane cose

Da cotesto sembiante aspeto, e spero.

Sed. E pur eredi, che lui soora lui stetto

II divino faror sovénte iunalza,

E chiaro tutto l'avvenir svelando,

L'eta lontone il suo parlar penetra,

E di speranza, e di timor le sparge,

II lev. Speriam ; che la divina ardente luce

Di licti raggi gli circonda il volto.

II Levita prigionerio arpeggia su la cetra, e poi :

(Jer. Sciogli, figlia de Sión, le tue

catena,

E'l pianto amaro in allegrezza

torna;

QvlrI lieta sposa, al tuo Signor

t'adorna

Di fede armata, e di si cura spene

;

Ch'egli fedél le sue promesse

attiene.

Jer. Sionnak gyászba borult

leánya, old-le, old-le, már lánczai-

dat : homályos keserved kies viga-

dozásra kerülljön : ers hitre bátor

bizodalom ra vidámulljon megesett

szived! sietve siess régi szavát

híven megálló Jegyesedhez! stb.

S ilyetén módon fordít tovább, gondolatról-gondolatra ha-

ladva, a régi körülíró, hosszadalmas, kifejezés és tömörség nélküli

nyelven. Érdekes megfigyelni, hogy mint keresi nyelvünkben a

meglév hasonlatokat, hogy eredetijét magyarom szellemben ad-

hassa vissza. íme egy példa

:

Háládatlan, st hiteszegett czin-

kosnak nevét kened reám ; én mind
a két vétkességnek szurkát tsak egy

szóval is lemoshatnám : de tennen

gyalázatodra ! A mit te kegyelem-

nek, jótéteinek mondasz, én bosz-

szúnak, tisztelenségnek tartom.

Di mia Reál condizione osasti

Farmi um delitto, ch'é la mia

difesa.

Qual fu eodesto Regno, onde non

pure

Conquistator, ma donátor ti vanti ?
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Hogy ebbéli törekvésében bbeszéd is lesz, az talán a dolog^

természetébl folyik. Egyébaránt Granelli szavainak az az értelme*

hogy: «az én királyi állapotom ellen merészeltél bnt elkövetni?

Ámde ez védelmemi szolgál ». Azonban az utána következ gon-

golatot nem értette meg : «Min volt ez az uralom, melynek nem-
csak hódítójának, hanem ajándokozójának is lenni dicsekedeli —
egész mást jelent, mint Eunits fenti szavai

!

Vagy egy másik példa : körülír, csakhogy magyaroskodjék t

Ne mentirai! (Ne hazudj !) Kunitsnál; Isten ne adja, hogy csak

egy körömnyire is mozdítsad a sulykot

!

Hogy sokhelyt azonban milyen lendületes, költi a fordítása,

annak bizonyságául álljon itt a következ részlet

:

Jós. E peasi seuso orror, Manasse. Véled-é, hogy én magam brét
ch'io féltvén, egyenl szívvel, szemmel

Qua condotto mi sia per fin si vile tekintem édes enyéimnek kontzolá-

Dessere spettator sicuro, e sulvo sokat és tsak ama kétes remény-

Di tanta strage su l'incerta spema nek árnyékával táplálom bús szí-

D'esserne poi vendicator si iardo ? vemet, hogy valaha bosszút állha-

Jo di Corte non so ; ma, a qual tok Dávid házát rontó ellensége-

ch'io men? Az udvarok fortélyait én

Tu ne sai troppo. So ten io qual ugyan nem tudom, te valóban tu-

debbe dod : de mi szeretettel, hséggel

Figlio Reál amore al padre, e fede
;

kelyen nemes fiúnak édes apját

E tu di questo poco, o nulla sai .

.

tisztelnie, talán te nem tudod, én

igen, tudom ! . . .

Az eddigi mutatványok is eléggé magyarázzák Eunits fordí-

tói modorát, de bizonyítják azt is, hogy stíljének van ereje, van
színe, nem kevésbbé fordulatos és kifejez is.

Db. Lázár Béla.
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DEFECTIVUMOK A MAGTAR NYELVBEN.

A klasszikus nyelvek hagyományos grammatikai terminoló-

giájában nem ritkán szerepl mükifejezés a defectivum, st egész

rovatot tesznek a címe alá foglalt alakrendszerbeli hiányosságok.*)

Kétségtelenül érdekes sors a szóalakok történetében, hogy néme-

lyiküket használatlanoknak, nem létezknek kénytelen a nyelvbuvár

kijelenteni. Miért, miért nem, — használatra, létre teljesen jogos

igényt tartó számos alaktól meg kell tagadnunk a classicitas, st a

nyelvtani korrektség kiváltságát; megnyugszunk benne például,

hogy vis-bl egyes számú genetivus, plus-ból dativus szokatlan

dolog, hogy ocior-nak alapfoka, aio-nak többes számú 1-s sze-

mélye ismeretlen, stb. Rég kihalt nyelvek alakrendszeróben ilyes

hézagokat megállapítani nem oly nehéz ; az összes fönmaradt em-

lékek lelkiismeretes átbúvárlása után kimondhatjuk, hogy ez vagy

az az alak nem használatos, tehát a defectivák rovatába iktatandó.

Nehezebb azonban minden egyes esetben kétségtelenül meghatá-

rozni, van-e e hiánynak természetes, megfejthet oka, illetleg

tényleges hiány-e valamely alak használatának kimutathatatlan

volta, avagy puszta véletlen, melynél fogva bármely esetleg még
napfényre jöhet újabb nyelvhagyomány alapján meg is változtat-

hatjuk, vissza is vonhatjuk megállapításunkat. Mert bizonyos ese-

tekben, mondhatjuk : igen sok esetben kell hogy e grammatikai

((folytonossági hiánynak » természetes oka, megmagyarázható

alapja is legyen.

Azonban ez a sajátság, melyet talán a klasszikus nyelvek

különös tulajdonának volnánk hajlandók tartani, kimutatható él
nyelvekben is, a hol mint a nyelvszellem természetének közvetet-

ten megfigyeli könnyebben megpróbálkozhatunk a deficientiák

magyarázatával is.

Mi a magyar nyelvnek fogjuk a következkben néhány defecti-

vumát bemutatni. Mert bármily meglepnek tessék, vannak nyel-

vünkben is defectivumok, noha szavaink; mindennapi használatá-

ban gondolni sem szoktunk arra, hogy lehetnek olyan egészen egy-

*) Vö. például Grossrau, Lateinische Sprachlehre 2
, §. 98. 99. Neue y

Formenlehre d. lat. Sprache 2
, I. 383, stb.
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1050 ZOLNAI GYULA.

szer és szabályos alakjaik, melyeket ajkunkra venni képesek nem
volnánk.

Azonban kifejezést kell adnunk ama nehézségnek, melybe

él nyelvek defectiváinak megállapítása ütközik. A nyelv folyto-

nosan fejld, egyre változó nyilatkozása lévén az emberi szel-

lemnek, a szándékolt megállapítások nagyon könnyen válhatnak

ephemer értéküekké. Kimondhatjuk ma, hogy ez s ez az alak szo-

katlan, st lehetetlen, s a nyelv továbbfejldése rövid id alatt

megteremtheti s közhasználatúvá emelheti ket ; mert nem tud-

hatjuk, elre meg nem állapíthatjuk ama physiologiai és psychicai

föltételeket, melyek a ma szokatlan alakoknak holnap létet és jogo-

sultságot adhatnak. De elre kell bocsátanunk azt is, hogy az alább

következ megállapítások sok esetben nem kívánják a kérdéses

alakokat a magyar nyelv egész területén nem létezknek, lehetet-

leneknek nyilvánítani; értelmüket csupán annyira kell leszállít

-

nunk, hogy ez alakjaink rendkívül szokatlanok s legalább az álta-

lános irodalmi nyelvhasználat rendes formáiul nem tekinthetk.*)

Azonban vizsgáljuk elbb az okokat, a melyeknek az alak-

rendszerbeli hiányok eredete tulajdonítható.

A mennyiben a defectiv alakok ki nem fejldésének, illetleg

használatból való eltntüknek okai kikutathatok, mindenekeltt

két körülménynek határozott befolyását fogjuk észlelhetni. Egyiket

hangtani, másikat analógiái oknak nevezhetjük. Mindkettnek

nagy része van a defectivák létrehozásában és szaporításában.

A hangtani ok nem lehet egyéb, mint a különben egymással

ezabályszerleg kapcsolódható elemeknek kiejtésbeli nehézsége,

kényelmetlen, alkalmatlan volta. Ezt olyan l vég igéknél tapasz-

taljuk nyelvünkben, melyekben e végmássalhangzót consonans

elzi meg. Ha ez igékbl olyan alakot kell képeznünk, melynek

suffixurna is mássalhangzóval kezddik, nyelvérzékünk eleve fönn-

akad a nehézkes ejtésen és rendszerint vagy új képz betoldásával

segíttet magán, vagy más fordulatot adat a gondolat kifejezésé-

nek. Használjuk pl. a fejlett alakot, st magát &fejlik igét is álta-

lában ; de bizonyára alig mondaná vagy írná valaki (ha megtenné,

erltetettnek is találná), hogy fejl-jék, fejl-jenek stb., hanem egy

*) Hogy e megszorítás áll például a latin nyelvnek defectivákként

ismert alakjaira is, azt Neue (id. mnk.) és George* (Lexikon d. lat. Wort-
formen) jelentékeny számú ritka adatai eléggé bizonyítják.
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más igével, & fejlik-nek közönséges fejl-d-ik származékával segí-

tene magán, ba t. i. az értelem épen megengedi, különben pedig

bizonyára egyéb kifejezésmódhoz, pl. valami alkalmas körülírás-

hoz folyamodnék. Hasonlókép szokatlannak, erltetettnek tartanok,

ha valaki a fénylik, rejlik igéknek használná hasonló alakjait:

fényljék, 1
) rejljék stb. Igaz, hogy sok ily vég igén egy igen egy-

szer módon is képes nyelvünk segíteni, az úgynevezett köt-

hangzó által ; így pl. a siklik fölszólító módja Petfinél sikoljék

(«hogy az alkalom el ne sikoljék » Helység kalap. II. é.), a csetlik*

botlik-e cseteljék-botoljék («kicsalja, hogy csefceljék-botoljók* Fv.
Lap. 1883. évf. 265. sz.) stb. 2) Azonban — hogy miért, alább látni

fogjuk — ez az expediens is szokatlannak, bántónak tetszenék

némely szókban nyelvérzékünkre nézve. A népnyelv ez alkalmat-

lanságot leginkább az od, -öd képz betoldásával szereti elkerülni ;

így egy gárdonyi (Fehér m.) embertl a csuklik fölszólító alakját

így hallottam: csukloggyon, s szülötte vidékemen, Nagybányán,

Szatmár megyében, ez a tcsere egészen rendes nyelvsajátság, úgy
hogy magam is, ha az irodalmi nyelv hangulatából kizökkenek, így

szoktam beszélni: sikloggyon e h. sib(o)])éí, jényleggyen, e h.

fényljék, bomloggyon e h. bomolj ók, st (ecceggyen e h. tessék,

noha *siklodik, *fényledik, *bomlodik, *tetszedik igéket különben

sem én, sem vidékem nem szoktunk használni.

Sokkal nagyobb számban találunk olyan defectivumokat, me-

lyeket az analógia magyaráz meg. Mindjárt az imént említett sik-

lodjon, bomlodjon-íéle népies alakok is ilyen példái a hiányos igék-

nek, mert, mint megjegyeztem, csupán a fölszólító módban szere-

pelnek, kisegít alakokul alapszavuknak nehézkes formái helyett.

Keletkezésük pedig tisztán a közönséges reflexív -odik -ödik vég

*) Alig követné tehát jó érzék stiliszta Döbrenteit, a ki egy helyen

így ír: • lelkesség, izlés fényljék inkább az idegenbl vezérül* (Élet és

Literatura, 1827. évf. ; 1. Nyelvr XII. 449.). Egyébiránt a régibb magyar-

ság nyelvérzéke ilyesmitl ágy látszik egyáltalában nem rettent vissza; az

ilyenféle alakok, mint háromlj (= káromolj, Com : Jan. 203), a régiség-

ben egészen közönségesek.

*) Vö. egyéb alakok hangtani nehézségeinek hasonló kikerülésével

ezekben: tel-hanyatohán a' Deák nyelvnek tisztaságát (Pósah: Igazs. 319);

• föl-fölcrillámolhatott egy biztató gondolat* (Ország- Világ, VI. 234) ; *meq-

villámoltatja a pártgylölet kését* (Nemzet, 1884. évf. 38. sz. ve), a ha-

nyatlik, csilldmlik, villámlik igékbl.
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igék hatásából magyarázható. Azonban analógia utján keletkezett

olyan hiányos alakjaink is vannak, nagy számmal, magában a

köznyelvben, melyek általános használatnak és nem tekinthetk

pusztán ad hoc természetiteknek. Ily defectivnmok a képzs és

ragos alakoknak analogikus továbbterjedése folytán támadnak
akkor, ha bizonyos kópzbokrok, azaz inkább bizonyos képzbl 8

ragból összeállt suffixumok, melyeket általában, a legtöbb szón,

elemeikre bonthat nyelvtudatunk, egységes, állandó suffixum-kap-

csolatokká tömörülve, analógia folytán oly tövekhez is hozzá-

ftízdnek, a melyekhez az elbb álló módosító elem maga önállóan

soha sem szokott hozzátapadni. A példák világosabban beszélnek.

E fneveink : ruházat, bohózat, tetzet világos nomen verbaléi a ma
is használatban lev ruház, boltoz, tetz denominalis igéknek, me-
lyekhez még számos, hasonló származékot eresztett ige csatlako-

zik. Azonban már kzet, karzat, talapzat, homlokzat hasonló módon
szét nem bonthatók; az -at képzs nom. verbalék megvannak, a
nélkül hogy -z képzs alapigéik maguk használatban volnának.

(Vö. Simonyi : A magyar nyelv, II. 106.) így változatos, bánatos b

számos hasonló melléknevünknek alapszavait (változat, bánat)

megtaláljuk az általános nyelvhasználatban, de már pl. örvendetes,

állhatatos és hasonlóknak alapfnevei nem léteznek; ertelen,

lábatlan stb. világos származékai az él er és láb szavaknak, azon-

ban állhatatlan, veretlen s más efféle fosztó mellékneveinknek

elemzés útján biztosan megállapítható alapszavai, *
állhatat,

*
veret, 1

) szokatlan alakok. A -matos -metes vég melleknevek (pl.

alkalmatos, szorgalmatos stb.) szintén -s képza származékok -mat

•met vég nom. verbalékbl, melyek azonban nemcsak hogy maguk
nincsenek használatban, hanem legtöbbjüknek még alapigéjük is

(eredetileg momentán jelentéssel birhattak) teljesen ismeretlen.2 )

De fölösleges a példák számát szaporítani. Általánosan észlelhet

tünemény az analógiának e hatása a szóképzdésben, s az úgy-

nevezett képzöbokrok mind hasonló tapasztalatra vezetnek.

Azt mondhatnók azonban, hogy az ily módon kifejthet, de

tényleges használatban nem lev alakok csak a nyelvbuvárra

*) Állhatatlan, veretlen stb. tudvalevleg így elemezendk :> *dllhatat-

tfajlan, (vö. állhatat-os) * veret-tf eJlen stb. (L. Budenz fejtegetését, Nyelv-

tud. Közlemények IV. 144.)

a
) Vö. Budenz magyarázatát, Nyelvtud. Közlem. IV. 141.
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nézve jöhetnek defectivum számba, a mennyiben pl. az örvendetes-

bl vagy egyéb hasonló szavakból nyelvérzékünk az alapszóra vissza

nem kereskedik. Igaz ; de ezt voltaképen minden defectivumról

elmondhatjuk. Mert hiány csak arra nézve létezik, a ki e hiánynak

tudatával bír, a mit pedig a közönséges nyelvérzékrl nem állít-

hatunk. Mégis elismerjük, hogy az imént említett defectivumok

kevésbbé tarthatnak igényt e névre, a szó közönségesebb értelmé-

ben. Megszoktuk ugyanis, hogy defectiváknak inkább csak a sche-

mákban, a ragos alakok rendszerében való hiányokat tekintjük, a

mink a legeli idézett s phonetikailag magyarázandó példák vol-

tak. Föl kellett azonban hoznunk az analogikus alakképzdések-

nél ezeket az eseteket is, fkép azért, mert élénkebb világot vetnek

a hasonló módon keletkezett tulajdonképeni defectivumok eredése

módjára.

Vannak ugyanis nem csekély számmal ragos alakú nomen

verbaléink, melyeknek ragtalan alakjuk, nominativusuk egészen

szokatlan.

Közönségesek például az efféle -n ragos határozó alakok:

nyugton lenni, folytonK menten, bizton (« bizton tekintem mély sirom

éjjelét* Berzs.), kérten kérni és hasonlók. Mindezek nem egyebek,

mint az -(a)t -(e)t képzs l
) nom. verbalénak -n ragos alakjai;

tehát nyug-t-on am. nyugaton, azaz nyugváson, nyugvásban ; foly-

ton am. folyásban, folyvást stb. De míg nyugton, menten s talán

egyéb hasonló ragos alakunk mellett is élnek még a nyugat, menet

nominativusok s velük aztán esetleg az összes többi ragos alakok

:

addig például folyton, bizton, kérten és számos efféle szavunknak

ragtalan alakjai, folyat,*) bizat, kéret stb., többi casus obliquusaik-

kal együtt, legalább is szokatlanok. Pedig ilyen -ton, -tén, -tön

vég határozói alakot alkalmilag akármilyen igébl is használha-

tunk. Miért? Egyszeren azért, mert e képzbl és ragból álló

•ton -tén -tön suffixum önálló s analógia utján egyre tovább ter-

1
) Hogy képznknek e ketts, magánhangzótlan és magánhangzóé

alakja voltaképen egy, eléggé bizonyítják az ilyen párhuzamos alakok, mint:

életet és éltet (cvért s éltet áldozott neked e nemzet székedért* Garay

•KonU), életig és mind-éltig (a mibl mindétig, mindég s az irodalmi min-

dig származott), virradatig és virradtig stb. (vö. Budenz: Ugor alaktan, 223).

*) Göcsejben, a hol az -at -et képz ma is dívik, a folyton nomina-

tivusa is használatos : folyat, csakhogy speciális jelentéssel, am. ,foly( (Nyr.

XIV. 166).
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jed végzetté vált, a nélkül, hogy magát az -at -et vég nom. ver-

balét valamennyi igén használni kénytelenek volnánk. Latin gram-
matikai fogalmakhoz és fölfogáshoz szokott nyelvbuvár mindjárt

kimondhatná, hogy van a magyarnak is supinuma. Mert hisz mi
egyéb ez az úgynevezett supinum is, mint egy hasonló hiányos

ragozású nom. verbale. Az, hogy verto-nak nemcsak versum és

versu alakja van meg, hanem van egy teljes schemájú fnévi szár-

mazéka, versus (mert a supinum nem egyéb, mint e fnévnek accu-

sativusa és ablativusa), mig például acuo-n&k s számtalan más
igének ilyen hajtású fnévi származéka nominativusban, genetivus-

ban s a többi alakokban már el nem fordul, az épen olyan mer
véletlen, mint hogy nyugton mellett van nyugat, de kérten mellett

a kéret szokatlan.

Vannak hasonló -at -et képzs fneveink, melyek ismét más
raggal fordulnak el, csaknem kizárólag. 1

) E rag az -ig, idhatározói

szerepében. Használjuk pedig az ilyen határozó alakokban, mint

fogytig, azaz ,fogy(a)tig', valaminek elfogyásáig; untig ,un(a)tig',

egész a megunásig; ilyenek még: váltig a válik, juttig1) &jut, hol-

tig, holtiglan a hal, köröm-szakadtig a szakald, színültig az ül igék-

bl stb. ; noha a megfelel -at -et vég fnevek fogyat, unat, válat,

jutat, szakadat, szinület 8
) stb., vagy egyáltalán nem, vagy csak

igen-igen ritkán szoktak elfordulni. Ilyen alak a föntebb idézett

mindéltig is, ennek a töve azonban (élet) teljes schemájával ma is

használatban van.

Egész halmazuk van azonban az olyan -at -et képzs nom.

verbaléknak, melyek jobbára csak személyragos alakkal szoktak

elfordulni. Ilyenek : voltom, voltod, volta (pl. jó voltom stb.), holta,

halála, 4
) holdtölte, 5

) kimúlta után, elhaltuk («mennyi fájdalmat

okozott elhaltuk* Nemzet, IV. 300. melléki.) stb. stb., a mink
alkalmilag csaknem minden igébl mondhatók, a nélkül hogy

*) Az elbbiek -n ragja alkalmilag természetesen ezekhez is hozzá-

járulhat.

2
)
A népnyelvben ós pedig e kifejezésben : juttigval ,elegend* (Al-

föld, Nyr. XIII. 577, és Háromszék, Magy. Nyelvészet VI. 333).

3
)
Az egyszer tílet elfordul a népnyelvben, megszorított jelentéssel.

4
)
Ez, mint láttuk, személyrag nélkül is használatban van a holtig,

holtiglan kifejezésekben.
5

) Ellenben már nap kelte mellett van napkelet és kelet is.
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különben szemólyragtalan -at -et képzs alakjuk használatban

volna.

St e 8zemólyragos nom. verbalék között is nem egy van,

melyet többnyire csak bizonyos ragos alakjaiban szoktunk rende-

sen használni. Ilyenek pl. szégyenletében, szégyenletemre, füle hal-

latára, 1
) szeme láttára,*) futtában, ijjedtében, féltében, kértemre,

kértedre, kértére stb. ; szóval -iában -tében, -tára -téré suffixumokat

szoktunk némely igékhez leggyakrabban függeszteni/) a mit ha

tetszik ismét analógnak tekinthetünk a latin supinummal. A kell

ige -at képzs származékát leginkább— talán csaknem kizárólag—
-nél és n raggal használjuk: kelleténél hosszabb, kelletén túl szi-

gorú stb.

Hogy mindez így van, bogy az említett képzs alakok hasz-

nálata csak bizonyos formákra, illetleg bizonyos casusobliquusokra

szorítkozik, azt els sorban e képznek, illetleg e képz némely

ragos alakjainak analogikus továbbterjedése magyarázza meg,

a mi akkor állt be, mikor maga az -at -et képz már kihalóban

volt, s mikor ennélfogva minden igénél teljes schemákat többé már

nem volt ereje létrehozni.

De nézzünk még ugyané képz deficiens hajtásaiból néhány

érdekes esetet.

Egy -at -et képzs fnévnek megtaláljuk nemcsak -ton -ten

tön, -tában -tében, -tára -téré vég s egyéb személyragos szárma-

zékait, hanem — s valószínleg ezek hatása alatt — megtaláljuk

teljes személyragtalan többes számát is, míg egyes száma birtokos

személyrag nélkül csak kevés ragos alakra szorítkozik, egyes

nominativusát pedig s aztán minden ún. másodlagos raggal 4
) álló

*) E két példa is érdekesen bizonyítja, hogy az idézett alakok -at

-et képzs fnevek s nem személyragozott partic. perfectumok, mert ez

esetben így kellene hangzaniuk : szégyenlettében, hallottára.

3
) E szóból elfordul nominativns s aztán ebbl kifolyólag egyéb

ragos alak Í3, de csak 3. szem. birtokosraggal, pl. nincs semmi látatja a

dolognak; *Újházi útbaigazításainak van már látatjuk* (Fv. Lapok, 1888.

nov. 23. bz. te.) ; ilyenek mint látatom, látatunk, azt hiszem a fehér holló-

nál is ritkábbak lehetnek.

3
) Az ér igébl még használjuk: értemre, értére stb. («hazánknak —

a mi értünkre — volt olyan esztendeje is, mely századoknak szolgált mes-

gyetil» Vadnai K. beszédébl, «Nemzet» VI. 172); de már aligha merné

valaki e szót pl. -tol vagy -nél raggal alkalmazni.

*) Vö. Szilasi: A szótövek elmélete a magyarban, Nyr. XI. 63.
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alakját épenséggel hallatlannak kell mondanunk ; szóval bizonyos

fokig plurale tantum- ot láthatunk benne. £ szó — kénytelenek

vagyunk többes nominativusával nevezni meg — a léptek fnév.
Hallunk lépteket, léptek zaja ver föl szendergésünkbl, isten kiséri

lépteinket, lépten-nyomon idegenszerségekkel találkozunk hírlap-

jaink nyelvében, stb. ; st ilyet is olvasunk minden megütközés

nélkül: tNézd a nyalka tartást, nézd a hetyke léptet* (Kozma
Andor költeményében, «A Héti I. 221) ; — 8 mégis nem vagyunk

képesek nevén nevezni szavunkat, nincsen egyes számú Hépet no-

minativusa !*) S nincsenek ebbl kifolyólag olyan casus obliquusai

sem, melyeknek ragja a rövidebb, véghangzója vesztett, talakhoz

szokott járulni, más szóval a melyek ún. másodlagos ragokkal

állanak, mint: ^lépetnek, *lépetrl stb.; ezek helyett a közönsége-

sebb, eleven képzvel alkotott, teljes schemájú lépés szó megfelel

alakjait használjuk. 8 van még egy hasonló fnevünk, melynek

aligha mutathatjuk ki a közhasználatból egyes nominativusát, st
még azon alakok valamennyiét sem, a melyeket az elbbi szóról

idézhettünk. Talán személyragtalan alakja csakis az egyes accusa-

tivusra szorítkozik, e közönséges kifejezésben : «egy tapodtat sem»,

azaz mintegy ,egy *tapodatot, egy tapodást sem'. E szóban tehát

viszont — azt mondhatnók — singulare tantum-ot birunk

!

Azonban épen ez utóbbi példáink, fkép a léptek szó alakjai

vezetnek arra az észleletre, hogy az analógia nemcsak létrehoz —
képzbokrok és képzbl meg ragból egybeforrt suffixumok to-

vábbterjesztésével — elszigetelt, magukra álló alakokat a schemák

rendszerében, hanem gyakran akadályára szolgál a várhatóformák
kifejldésének is. Mi idegeníti el ugyanis nyelvórzékünket olyan,

különben szabályos alakoknak, mint *lépet, *telet (vö. holdtölte)

stb. rekonstruálásától, mi tart vissza használatuktól, ha nem az az

ers megszokás, hogy az idézett alakokban a -t képzt az ige végs
mássalhangzójától, mellyel bennük mindig együtt áll, külön vá-

lasztani nem vagyunk képesek. Ezért lehetséges léptet, léptek, st
,gyors lépt', de nem lehetséges, értsd : nem szokásos lép-e-tnek

lépe-trl stb., noha régebben, ha e szó épen használatban volt,

bizonyára nem tarthatták volna az efféléket nyelvérzékbe ütközk-

nek. Az analógia e hatásának, melyet Simonyi bels analógiának

*) Nem veszi föl például a Nagy Szótár sem.
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toevez 1
), még világosabb és érdekesebb példáját látjuk a kétkni ige

defectivumaiban. Mert — ne kételkedjünk benne — e szavunknak

sem fordulhat el minden törvényes alakja. Szokatlanok ugyanis

közülük azok, melyekben a megszokott ti hangcsoportot kötöhang-

zóval kellene szétbontanunk, minthogy a mássalhangzócsoportot

magát szótag- vagy szó-végen magyar ajk kiejteni nem volna képes.

Mondjuk tehát s lépten-nyomon hallhatjuk: kétlem, kétled, kétli,

kétlitek, kétlik; de már a többes 1. szemóly kétljük,6) vagy akár

kiteljük eltt habozóba esik nyelvérzékünk, s bizonyára inkább azt

mondatná velünk : kétségbe vonjuk. Az alanyi ragozásban minden

habozás nélkül használjuk a kétlek, kétlesz, kétlünk, kétlenek ala-

kokat (pl. a mit én nem kétlek, stb.) ; de már az egyes 3. személyü

*kétl vagy akár kétel
8
) helyett bizonyára inkább kétségbe von kerülne

ajkunkra.

Ugyanez áll általában az idézett t képzs példák csaknem

valamennyiérl, melyekben, ha csak az -aí -et végzetü alak külön

használatban nincs, a t-t a t végmássálhangzójától elválasztani

nem érzünk hajlandóságot. Ez az oka tehát annak is, hogy a föntebb

tárgyalt fénylik-féle igéknek kiejthetetlen alakjain nem merünk

köthangzó betoldásával segíteni. Ennélfogva azt mondhatjuk, hogy

némely alakokban az analógia hatása és a hangtani nehézség közös

szüli a defectivumoknak.

Azonban a tárgyalt két tényez még nem magyarázza meg az

alakrendszer összes hiányait. A hangtani ok megérteti, mért ne.

a

állnak el egyes, különben szabályos alakjaink ; az analógia hatása

meg világossá teszi, hogy némely magukra álló formák miért fej-

ldtek ki, mások létrejövesének pedig mi volt a meggátlója. Azon-

ban ez okok még meg nem magyarázzák, miért fejldtek ki épen

csak ama bizonyos nyelvalakok, illetleg ha valamikor teljes

schemát alkothattak, mi tartotta fönn épen ket tovább, napjainkig

a szók létért való küzdelmében.

*) L. tA magyar szótk. Általános rósz» 42. 1. — Azon hatás, mely-

rl elbb szólottunk, hogy kópzbokrok s képz-rag suffixnmok egységes

alakban tovább terjednek, az úgynevezett küls analógia tüneményei közé

számitható.

*) Bégen egészen közönséges alak volt (1. Nyelvtört. Szót.).

3
) Arany ugyan így bizonykodik a prágai kaland leírásában : tMelyet

ha valaki puszta szómra kétel : Könyvbe is megírta Illosvai Péter* (Toldi

Szer. IV. é.) ; — azonban ezt az alakot azt hiszem még sem tekinthetjük

valami közönségesnek.

Philologiai Közlöny. XV. 19. 68
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Erre a feleletet egyrészt a gyakorlati szükség, iUetöleg a*

alak használatának gyakoribb vagy ritkább volta, másrészt az újabb

szók és nyelvformák kiszorító hatalma, általában pedig a nyelv-

szokás változásai adják meg.

Nem fejti ki a nyelv némely szaván a teljes alaksorozatot

egyszeren azért, mert valamennyi tagjára szüksége sincs. Nincs

pedig szüksége, mert fejlesztett ki idközben más, általános hasz-

nálatú, eleven suffixumokat, melyeknek állandó : alkalmazásban

volta mellett amaz alakok kifejtését vagy föntartását fölösnek

erezi. Például lépet, lépetnek és társaira mi szüksége nyelvünknek,

mikor megvan a lépés teljes schemájával. Hogy léptében, lépten-

nyomon, léptek stb. fönmaradtak vagy kifejldtek, megmagyarázza

a hasonló alakok analógiája, jobban mondva : egyrészt az ily sibb
formákhoz való ragaszkodás bizonyos megszokott kifejezésekben,

(pl. futtában, közeledtére stb.), másrészt pedig ezeknek továbbter-

melö produktív ereje. Az idézett példáknak többi ragos alakjai

ellenben természetüknél, jelentésüknél fogva ritkák lévén, nem ma-
radtak fönn, vágy elégséges analógon hiányában nem jöhettek létre.

Ez utóbbi tényt más szóval úgy fejezhetnk ki, hogy némely alakok

idvel elvesztik termel képességüket, s számban és erben meg-
fogyva újabb alakoknak engedik át a szereplés terét.

így érthetjük meg ez adverbiummá, részben névutóvá vált

alakok megmaradását, mint : folyton, folytán (ennek folytán, stb.),

folytában; multán (id multán), multával ; fogytig, váltig stb.; ez

magyarázza meg némely szóból néhány teljesen elszigetelt alak

használatát, mint ta maga oktából*, vaktában, sebtiben stb.*)

Némely alakoknak gyakoribb használatot különösen bizonyos

megállapodott szólások kedveltsége ad. így történik meg aztán, hogy
eme szólások megriznek bizonyos formákat, míg társaikat, ugyan-

azon szóknak egyéb alakjait lassankint teljesen feledésbe látjuk

merülni, úgyhogy esetleges használatuk megütközést, visszatetszést

támaszt Bégen például a már idézett látat fnév általános hasz-

nálatnak örvendett (1. Nyelvtört. Szót.), ma pedig e teljés alakjával

csak efféle szólásokban fordul el, mint « nincs látatja*, «semmi
látatja* azaz ,eredménye, következménye'. Volt régen egy ,angulus,

*) Nézetünk szerint az eddig kellleg meg nem magyarázott széltében*

végtére-féle alakok is hasonló módon, a -tdban -tében* -tára -tere vég igei

származékok hatása alatt keletkezhettek (vö. az alábbi adatlajstrommal)..
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receseus' jelentés suttom (sutton) szavunk, s például Csúzi azt

írja: «egy sutton, egy reitek se légyen, mely bé-ne-tellyék undok

fesletségtékkel», Faludi pedig egy helyen így szól: « megkerülnek

minden suttomot* ; azonban már a Nyelvtörténeti Szótár adataiból

is, a honnan az idézett két mondatot is ismerjük, azt láthatjuk,

hogy leggyakrabban -ben raggal volt a suttom szó járatos, s ez alak-

jában kezdett metaphorikus jelentést venni föl (,clam, occulte')

;

ma pedig, mint tudjuk, csakis e régebben is annyira kedvelt for-

máját (suttomban, suttyomban) ismeri köznyelvünk. 1
) A régi ét, it

fnevek ma úgy szólván csak e szólásformában tnnek föl néha

:

«8$ éte se ita» ; egyéb alakjaik nem maradtak fönn, minthogy

amúgy is fölössé teszik ket az étel, ital, evés, ivás elhatalmasodott,

közönségesebb szóalakok. A nyugoszt, nyugaszt igét, mely régente

kiterjedtebb használatnak örvendett, ma jóformán csak e szólásban

tekinthetjük általánosnak: •isten nyugossza meg».

Az újabb nyelvformák kiszorító hatalmára egy igen érdekes

példa van nyelvünkben. Van ugyanis egy ragos alakunk, mely a

nominativust, s vele az összes casus obliquusokat teljesen kiszorí-

totta s maga vált a nyelvtudatban tvé és nominativussá. Ez a

-talán -telén fosztó képz. Simonyi hangoztatta elször azt az ész-

leletet — a mire a képz rokonnyelvi másai 8 a magyar fosztó

melléknévnek mondatbeli szerepe minket is függetlenül rávezet-

tek — hogy a -talán -telén voltaképen -w ragos alak, határozói

formája az eredeti -tal -tel caritivumnak,2
) melyet máig íb így

találunk megrizve a népnyelvi mesz-tél-láb (azaz meztel[en]láb)

szóban.

Szavaink és alakjaink e versenyében érdekes a sok és több

története is. Amaz kiszorította emennek alapfokát, ez meg viszont

nem engedte, hogy a bitorlónak törvényes leszármazói is (*$okabb,

Hegsokabb) tért foglaljanak. A több (régen tébb) nem egyéb, mint

középfoka egy sidkben használatban lehetett *tel melléknévnek

(*tél-b—tébb—több), a mely egy ragos alakjában ma is él még, s

*) A nép, mint Halász Ignác értesít, Tésen (Veszprém m.) ma is él

a suttyóm szóval, ebben a jelentésben : ,rejtett, félre es ucca*.

, *) Vö. vogul éam-taU annyi mint ,vak', azaz szemtd(m). Hogy az

-n a magyar alakban határozórag, világosan látszik e kifejezésben: álen-

szomjan, azaz mintegy *,éttel és szomjú állapotban 4
; s tudjuk, hogy a -t-alan

-telén vég szók még ma is általában szerepelhetnek határozóul, pl. hirtelen

(azaz *Jiirtel módon, hir nélküli módon*), stb.

68*
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ismét melléknévvé kezd válni, ebben : tel-e vagy tel-i *, a bol az -i,

-i-ben a lativusi -é rag elváltozását kell látnunk. Ezt a *tel mel-

léknevet, adverbiummá vált tele alakján kívül, teljesen kiszorította

a sók, a minek sugor eredete ellen egyeben kívül épen hiányos,

még teljesen ki nem fejldhetett schemája is ers gyanút támaszt.

Mert a szó fiatal volta szintén okul szolgálhat schemája fej-

letlenségének, a mint ezt egy igen világos példával is igazolhatjuk

legújabb nyelvünkbl. Az -sz képzs ikes igéknek, mint tudjuk,

-od-ik -ed-ik -öd-ik képzs alakok szolgálnak kisegítikül, mint-

hogy maguk, eredetüknél fogva, csak a folyó cselekvés kifejezésére

szorítkoznak; így van verekszik mellett verekedik, verekedni; nö-

veksz'ik mellett növekedni; telepszik — telepedni. Azonban az új,

s alapszavát nem tekintve egészen helyesen képzett, illetleg ter-

mészetes úton keletkezett alap-sz-ik igének nincs meg e várható

mellékalakja; a -hat képz sem járulhat hozzá, a mit például még
fölvehetnek a régi fek-sz-ik, al-sz-ik, nyug-sz-ik igék (fekhetik, aZ-

hatik, nyughatik); úgyhogy ez új igénk tisztán csak a presensben,

s jelentésénél fogva ennek is úgyszólván csak 3. személy alakjai-

ban fordulhat el, többi alakjait egy egészen más képzés igével,

az alapúl-lsl kénytelen pótoltatni.

De nem lehet végül eltagadnunk, hogy sok esetben a nyelv-

szokásnak kikutathatatlan szeszélyei is dönthetnek egyik vagy má-
sik szó vagy szóalak javára, s erre nézve ma is csak azt mondhat-

juk, a mit Horatius már régen kifejezett: Gadent quae nunc sünt

in honore vocabula, si volet usus.

Összefoglaljuk már most a következkben, szónemek szerint

csoportosítva, mindazon szavainkat, melyeket alakrendszerük va*

lamely hiányánál fogva, a soraink elején kifejezett értelemben és

föntartással, defectivumoknak tekinthetünk. A tovább kutatás e laj-

stromot bizonyára több érdekes adattal fogja még szaporíthatni.

*) Érdekes találkozás, hogy a lat. multm középfoka is, plns, a ,tele*

jelentés pleniis-azal egy gyökérbl való (1. Vanicek: Etym. Wörterb. d. lat.

Sprache*).
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I. Hiányos igék. 1
)

1) Csak némely alakjuk hiányzik vagy szokatlan a követke-

zknek :

van: hiányzik -and képzs jövje [*valand], teljes folyó

cselekvés fölszólító módja [*voljak v.
r
.*valjak stb.] 2

), fnévi és

határozó igenevei [*volni, *válva, *valván] s
), valamint beálló cse-

lekvés melléknévi igeneve [*válandó] ;

iszik : szokatlannak mondhatjuk az irodalmi nyelvben -va

vég határozó igenevét [iva]

;

az olyan l vég igék egy részenek, melyekben ez Z-et mással-

hangzó elzi meg, szokatlanok mindazon alakjaik, melyeknek suf-

fixuma mássalhangzóé kezdet (így a határozó igenevek, de fkép
a fölszól. mód alakjai), valamint általában azok is, melyekben az

l-es mássalhangzócsoportot köthangzóval volnánk kénytelenek

fölbontani ; így szokatlan vagy legalább is igen ritka pl. a hatá-

rozó igenevük és fölszólító módjuk a következknek : fénylik,4)

fejlik, rejlik, rémlik, vedlik, porlik, zajlik, ízlik, szólamlik, gyülem-

lik, piroslik, kimagaslik ; és szokatlanok a köthangzóra szoruló

alakjaik pl. ezeknek : kéllek (vö. fönt) sinylek, színlek vmit [tehát

szokatlanok pl. *sinyel, * színei stb.j, s ilyen még az amúgy is

ritka ihleni ige, mely tárgyas ragozása 3. személyében, ihli, vagy

egyéb hasonló alakjában olykor még elkerülhet (noha ezek he-

lyett is inkább az ihletni alakjait használjuk), azonban ihel-féle

alakja például, mely régente még járatos volt (1. Nyelvi Szót.), ma
már egészen szokatlan volna ; ihl is, melyet a Nagy Szótár czím-

szóul fölvesz, szintén alig tekinthet tényleges formának (régen ez

is elfordult, 1. Nyelvt. Szót.).

*) Az ún. személytelen igéket, melyek természetüknél fogva csak 3. szem.

alakkal járatosak, nem vettük föl e jegyzékbe, minthogy egybefoglalásukat

nyelvtanainkban is megtalálhatjuk.

*) Csak 3. szem. alakjának a maradványát birjuk a váljon, vaj, vagy

kötszókban, melyeknek elseje a fölszólító mód elemeit teljes épségükben

mutatja még (1. Simonyi: Kötszók I. 120).

3
)
Még megvannak a MünchC.-ben. Fnévi igenevót analogikus

úton meg szoktuk alkotni e szólásban : nanni vam am. a mi azt illeti, van,

(vö. adni ad, fonni fon stb.).

4
) Az ErsC.-ben még ezt olvassuk: «kewanom, hogy feenellyetek*,

azaz fényeijetek (221).
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2) Csak néhány alakjában használjuk a következ igéinket

:

nincs v. nincsen és nincsenek ;

sincs v. sincsen és sincsenek

;

jer 1
), jerünk, jertek v. gyér, gyerünk, gyertek

;

fékom, e szóJásokban : fékom adta, f. teremtette ; fönmaradt

1. szem. alakja a régi fék ,futuit' igének (vö. Nyelvtört. Szót.) ;

nyugossza v. nyugassza, úgy szólván csak ezt az alakját

használjuk még a régiségben igen közönséges nyugoszt igének, és

pedig csak e szólásban : « isten nyugossza meg».2
)

3) Csak pár alakban fejldtek ki :

szabad, mint pseudoverbum : szabadna, szabadjon, szaba-

dott am. szabad volna, sz. legyen, sz. volt 8
) ; és

:

alapszik, újkori ige, mely tisztán a jelent módú folyó

jelenre, s személytelen voltánál fogva ennek is csak egyes és több.

sz. 3. személyére szorítkozik: alapszik, alapszanak*) (vö. fönt).

4) Még megemlítünk néhány olyan igénket, melyek a magyar
nyelv történetében még kimutathatók, de ma csak igenévi szárma-

zékaikban maradtokfönn, tehát bizonyos tekintetben még defecti-

vum számba jöhetnek. így csupán befejezett igenevében, ment ,libe-

ratus 4

, maradt fönn a régi menik, ,liberor
f
ige (vö. Nyelvt. Szót.),

s ide sorozhatjuk az elaggott melléknevet is, melynek alapszava,

az agg, elagg ige (Nyelvt. Szót.) ma már aligha fordul el. Egy
régi igénk, a bocsánik (Nyelvt. Szót.), melybl a bocsánat fnév
származott, csupán beálló igenevében fordul ma el : bocsánandó,

s ezt is csak a keresztény morálnak e mszavában használjuk : feo-

csánandó bn. Folyó igenem alakjával több régi szót rzött meg
mai nyékünk, melyeknek alapigéjérl, valamint az elbbiekérl

*) A jere v. gyere valószínleg nem egyéb, mint egybeforrt és kopott

alakja az igeköts jer ^Z-nek.

*) Arany használja másként is: •Letil, bogy nyugassza eltördött

testét* (Csal. köi»). Költk azonban, de kivált Arany, egyebekben is sok
régiességet alkalmaznak.

8
) A népnyelv, pl. Székesfehérvárt, a muszáj-hói is fejlesztett hasonló

.alakokat: muszájna^ muszájjon, muszdjt.
4
) Hiányos igéknek lehetne ehhez hasonlóan mindazon igéinket is

nevezni, melyek bizonyos képzvel való bvülésüket csupán a folyó cselek-

vés alakjaiban tartják meg. Ilyenek, mint tudjuk, az ún. *gy~ és sz-

enyószt* tövek, úm. vagyok ós megyek, továbbá lesz, tesz, vesz sfb., fekszik,

alszik stb. Azonban az efféléknek ketts tövét megszoktuk egy schema alá.

foglalni, úgy mint pl. a latin cre-sc-o, cre-vi stb. -féle igéknél is tesszük.

Digitized byGoogle



DEFECTIVÜMOK A MAGYAL NYELVBEN. 106$

is, semmi sejtelme sincs már nyelvtudatunknak. Ilyenek : rekken

(hség) a régi rekken-böi ; kend a kend igébl ; himl a himlik-

bi; leped a leped-böl ; caeca-em az emik-höl; eml az eml- igé-

bl stb. (1. valamennyit Nyelvt. Szót.), nem is említve azokat a

hasonló eredet -ó - vég szavainkat, melyeknek alapigéit nyelv-

történetünkbl már ki nem mutathatjuk, de a rokon nyelvek tanú-

sága szerint sibb idkben szintén közkelet szavaink közé szá-

mítottuk.

II. Hiányos fnevek.

1) Csupán 3. személyraggal s ennek is csak bizonyos casu-

sával járatosak a következk

:

ét, csak e szólásban : «se éte se ita* 1
)

;

kellet, pl. kellete korán tenni vmit (Nagy Szót.), s leginkább

-n és -nél raggal: kelletén túl, kelleténél szigorúbb stb.; régen álta-

lános használatnak örvendett (1. Nyelvt. Szót.) ;

látat, e teljesebb alakja a lát ige -(a)t képzs nom. verba-

léjának már a régiségbl is leggyakrabban 3. személyraggal kerül

el, ma meg nem is ismerjük egyébként, mint az efféle kifejezé-

sekben : cnincs látatja*, tnincs látatjuk* (vö. fönt), illetleg ezek-

nek viszonyragos alakjaiban, pl. tnem veszem észre semmi látat-

ját* stb. ; rövidült alakja esetleg egyéb személyre való vonatko-

zással is elfordulhat, pl. «a mi láttunkra nem tett ilyesmit • stb.

(vö. e nom. verbalénak alább idézend alakjaival).9)

2) Csak személyragos alakkal fordulnak el, azonban bár-

mely személyre vonatkoztathatók a következk:

hí (,defectus, mangel'), régi szó, mely ma csak személy*

ragos alakkal és pedig természetesen leggyakrabban 3. szemóly-

vel használatos, pl. «nem érezték híjamat, híjadat* stb., 8 különö-

sen : híja, és viszonyragozva : híját, híjával stb. ; ezek közül valók e

határozószóink is : hián (pl. egy hián húsz, stb.), hiában ; személy

-

*) A népnyelv ismeri még e szóban: éjomét, azaz ,éhom-ét', am.

reggeli (Szatmárvidéki szó, Tájszót.). Á nyelvújítás, igen helyesen, több

összetett szóban használta föl, mint: étlap, étrend, étvágy, étterem.

8
) A 3. személyragos defectivumok köz& lehetne voltaképen a zúz-a^

gép-e, pqf-a-féle testrészneveket is számítani (az utóbbi mellett azonban van

még: pof-on Üt, pof-leves), melyek természetüknél fogva 3. személyragos

alakjukban lévén leginkább járatosak, idvel tövük állandó elemévé tették

az -a -e személyragot (vö. Simonyi : Magy. szótk* ált. rész, 42).
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rag nélküli alakjai helyett ma már a szintén belle keletkezett

hiány fnév járja

;

-í képzs nom. verbaléink legnagyobb része, mint pl. voltom,,

voltod, volta stb., s valamennyi hasonló igébl származott fnevünk,
mint : jöttöm, jöttöd, jötte, j szántom, j szántod, jó szánta stb.,

veszttm, veszted, veszte 1
) stb.; mint láttuk, ezek mind -(a)t -(c)fr

képzs iiom. verbalék, a minket alig van ige, a mélybl alkalmi-

lag ne képezhetnénk ; természetesen bármin viszonyragot fölve-

hetnek, de mint szintén mondottuk, némely igékbl mégis legin-

kább csak bizonyos viszonyragos alakjaikat, és pedig a -ben ós -ra

rágósakat, szoktuk használni, úgyhogy eme t-om-ban -t-od-ban

-t'á-ban, -t-em-ben -t-ed-ben -Ué-ben stb. ós -t-om-ra -t-od-ra

-t-á-ra stb.-féle végzeteket önálló deverbális névszóalkotó suffixu-

moknak tekinthetjük; 2
)

?at ret teljesebb képzvel a szégyenleni é$ hallani igéknek

hasonló származékait idézhetjük : szégyenletemben, szégyenletedben

stb. ; a hallat szót már régen is leginkább személyragosan és ra

raggal mondották, ma pedig más alakja alig is fordul el, mint

hallatára (pl. fülem h„ stb.), vagy esetleg egyéb személyre vonat-

koztatva : a fiái hallatunkra stb.

;

3) Azonban néhány -t képzs nom. Verbalénk személyragta-

lan alakkal is elfordul, és pedig

:

-n raggal, a mely leggyakoribb, számos igének használhat-

juk személyragtalan -t képzs származékát, a nélkül hogy puszta

nominativusukat alkalmaznék; ilyenek: foly t-on,. bizton, lépten-

nyomon, 8 a legtöbb -ton -ten -tön vég alak az ilyen nyomósító

kifejezésekben, mint /térten- kér, sírton-sír stb., mink különösen

régebben voltak nagy divatban (egy részük természetesen nem

l
) A Nyelvtört. Szótár is kénytelen pl. a fel igének ,timor, furcht*

jelentés nom. verbaléját így adni a címszóban : félt-, minthogy személy-

rag nélkül ki nem mutatható.
s
) Néhány hasonló végzet szavunk csak is ez alakjaiban ismere-

tes ; ezek : sebtében v. sebtiben, talán egy fölvehet *ae&- igébl (vö. Magyar-

Ugor Szótár, 335); imaga oktábdh (pl. •Buda Hal. » XI. é., és Imre S.-nak

Gelejirl írt értekezésében : *Vagy maga oktából, vagy más példájától vonatva

is gyarapította e nyelvet •, 96. 1.), a régi okik igébl (1. Nyelvt. Szót.) ; a

következk mep, mint föntebb már megjegyeztük, minden igei alap nélkül,

valószínleg egyszer analógia útján keletkeztek: vaktában, széliébenx vég-

tére, egy véytében, egy helyiében (a két utóbbira vö- Simonyi: Önállósított

határozók, Budenz-Album 64).
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defectivum, mert elfordulhatnak nominativusban s ennélfogva

mindenféle ragos alakban íb, mint: nyugton—nyugat, menten—
ménét s effélék) j

1
)

; -ig raggal ismeretesek a következk : vállig, holtig, untig,

fogytig*) köröm-szakadtig, színültig (1. fönt);

-t tárgyraggal ezek fordulnak el : nyugtot, pl. nyugtot találni

vhol; léptet (1. fönt); röptöt8), pl. mondhatjuk, hogy a költ gon-

dolatai itt merész röptöt vesznek; és tapodtat (1. fönt)

;

-k többesképzvel csak a lép igének származéka szokott el-

fordulni : léptek, lépteket stb.

4) Egyéb névszóink, melyek csupán bizonyos viszonyraggal

vannak divatban, a következk

:

-be raggal: ^dugába dl», csupán e szólásban (eredetét 1.

Nyelvr XIV. 51);

-ben raggal : suttomban v. suttyomban (1. fönt) ; hevenyében,

a mibl a heveny szót vonta el Sándor István (1. Simonyi : Önálló-

sított határozók, Budenz-Album 65) ; «egy húzómban*, már a ré-

giség is csak ezt az alakját ismeri (1. Nyelvtört. Szót.), a hozzá ha-

sonló huzam-ot a nyelvújítás alkotta;

-ra raggal . éhomra, tulajdonkép am. éhgyomorra, azaz éhes

gyomorra (magyarázatát 1. Simonyi, Nyelvr XII. 152) ;
4
)

-t tárgyraggal használjuk jobbára a fitty szót: «fittyet hányni

vkínek v. vminek» (régen általánosabb használatú volt, 1. Nyelvt.

Szót.); ilyenek még: ^lobbot vet», régi szólás, melynek tárgyúl

álló szava még csak -vei raggal fordul el (1. alább); 6
) «egy toppot

semt mozdult pl., egyéb alakban alig használjuk; s ezekhez so-

rozhatjuk végre & folyvást, bizvást-íéle gerundiumokat is, melye-

ket tárgyragos nom. verbaléknak tekintünk, azonban ragtalan és

') Egyik ilyen alaknak, a rögtön-nek már alapszava sem él (magya-

rázatát 1. Magyar-Ugor Összeh. Szót. 672).

*) A Nyelvtört. Szót. ennek is így adja címszavát : fogyt-.
3
)
Vö. röptében; alapigéje a nyelvtörténetben nem fordul el, de a

rokon nyelvek alapján kifejthet (1. Magyar-Ugor Összeh. Szót. 673). A lép-

tet, rÖp/töt alakok tövéhez -ú - melléknóvkópz is járulhat: gyors lépt,

merész röpt,
4
)
Maga az éhom szó még megvan a föntebb is idézett szatmárvidéki

éjómét szóban (Tájszót.).

6
) A lob-ot általános használatúvá tenni csak a nyelvújítás iparkodott

(,gytüadás ( értelemmel).
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egyéb ragos alakjuk nem fordul el (vö. Budenz : Ugor alaktan,

222)

:

-vei raggal : sebbel-lobbal, az utóbbiról a tárgyragos alakok

közt már szólottunk, a sebbel pedig a Molnár Albertben följegyzett

seb (,impetus, violentia') fnévnek a -vei ragos alakja, a melybl
a sebes melléknév is származik, azonban már a régi írókból is csak

e -vei ragos alakjára ismerünk adatot; tnagy garral*, csak e szó-

lásban s e ragos alakjában ismerjük a régiségbl is.
1
)

III. Hiányos melléknevek.

Mellékneveink között igen kevés defectivummal találkozunk.

Az eredeti *-tal *-tel vég caritivumokon kívül — melyek, mint
láttuk, csak -an -cn ragos határozói alakjukban (-talán -telén v.

-tlan, -tlen) maradtak meg, illetleg váltak általánossá — még
csupán a következket idézhetjük : gyakor, régi melléknév (1. Nyelv-

tört. Szót.), melyet ma már csak -an ragos határozói alakjával

használunk: gyakran,2
) különben pedig ha jelzre van szüksé-

günk, -t képzvel megtoldott gyakori alakját alkalmazzuk ; ós örö-

mest, melynek alapmelléknevét (örömes laetus, Nyelvt. Szót.) ma
úgyszólván szintén csak ezzel a -t ragos határozói alakjával ismer-

jük. 8
) Hiátiyos mellékneveknek kell még a fokozás tekintetében a

sok és több szavakat tekintenünk, mely utóbbinak alapszava, a
tele határozó a löbb-iöl teljesen elkülönült nyelvtudatankban s

maga is -á ragos defectivum (vö. fönt).

IV. Hiányos névmások.

* Ilyennek úgyszólván csak a bennünket, benneteket alakokat te-

kinthetjük, melyek sajátszer módon magukra fejldtek ki (eredet*

ket 1. Szómagyarázatok, 1

—

11. 1.). Azonban voltaképen defectivum-

nak nevezhetjük valamennyi személyragozva használható névragun-

kat is, mint nálam, tled, róla, velünk, hozzátok, rajtuk stb., melyek-

l
) A Nagy Szótár szerint a székelyeknél önálló fnév, jelent albizott-

ságot, fenhéj ázást, kihágó, veszeked hányakodást 4

, tárgyesete gart, többese

garok. így van-e, nem tudjuk.

a
) A két alak úgy viszonyuk egymáshoz, mint bátor és bátran.

3
) A népnyelv használja -w raggal is : örömessen (1. Mátyásföld nyelv-

járása, h>h).
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nek esak egyike-másika vesz föl esetleg analogikus úton némely

viszonyragot, mint nálamnál, náladon kívül, bennünkben stb. (vö.

Simonyi : Önállósított határozók, Budenz-Album), s melyek közé

az érdekes bennünket, benneteket accusativusok is tartoznak.

Dr. Zolnai Gyula.

CÁTO DISTICHONJAINAK PLANTJDES-FÉLE
FORDÍTÁSÁRÓL.

Maximus Planudes, a tudós görög barát, a ki 1560-tól 1310-ig élt,

b Konstantinápolyban VIII. Mihály és II. Adronikos császár alatt kiváló

irodalmi mködést fejtett ki, fleg arról lett nevezetessé, hogy a latin

nyelvnek és irodalomnak keleten abban az idóben teljesen elbanyagolt

ismeretét újra terjeszteni kezdé s mintegy elkészíté kelet és nyu-

gat tudósainak azt az érintkezését, mely a XV. században a byzanozi

birodalom megdlése után Európa szellemi újjászületésére oly nagy

hatással volt. Görögre fordította Ovidius Metamorphosisait és Heroidáit,

Ciceróból a Scipio álmát Macrobius kommentárjával együtt, Caesar

Bellum Gallicum-át, Boéthiustól a De consolatione philosophiaB-t, Dona-

tus kisebb grammatikáját, Augustinus könyvét De Trinitate s a többi

közt a Cato neve alatt ismert erkölcsi Distichonokat, melyeket a közép-

kor minden iskolájában nagy buzgalommal olvastak. E fordítások iro-

dalmi becse nagyon csekély ugyan, mert Planudes még a maga korában

sem tartozott a kitnbb stilisták közé, de mégis foglalkozniok kell-

velk mindazoknak, a kik az illet latin eredeti munkákat a szövegkri-

tika szempontjából tárgyalják. Planudes ugyanis, mint minden ügyetlen

fordító, igyekezett lehetleg szórói-szóra visszaadni a latin szöveget s

így fordításai egy-egy régi kéziratot helyettesítenek, valóságos szöveg-

kritikai segédeszközöknek tekinthetk, melyeknek értékét az érdekelt

kialóknak
r
esetrl esetre meg kell határozniok.

így jutott nekem is osztályrészemül az a nem épen kellemes fel-

adat, hogy Planudes egyik idétlen szellemi szülöttével a futólagos olva-

sáson kívül behatóbban is foglalkozzam. Midn ugyanis a M. T. Aka-

démia classica-philologiai bizottságának kiadásában megjelent Cato-

monographiám *) számára megbízható szöveget kellett megállapítanom,

*) Cato bölcs mondásai. Latinul ós magyarul. Szövegét megállapí-

totta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Nómethy Géza.

Budapest, Akadémia, 1891.
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késbb pedig, midn az lEditiones criticae scriptorum GraBcorum et

Romanorum a oollegio philologico-classico AcademieB Litterarum Hanga

-

ricae publici iuris factae» czím vállalat számára egy latin bevezetéssel és

adnotatio criticaval ellátandó Cato-kiadás elkészületeivel voltam elfog-

lalva, alaposan meg kellett vizsgálnom a Planudes-féle Kátwvo^
f

P(opLatoi>

7vd)(xat czím kegyetlen rossz fordítást is annak a kérdésnek végleges el-

döntése végett, vájjon nem állott- e valamely becses régi kézirat a tudós

görög rendelkezésére s nem lehet-e munkájának valami hasznát venni az

eredeti szöveg kritikai megállapításánál. E vizsgálat annál szükségesebb

volt, mert a Cato-féle distichonok két újabb kiadója közül az egyik, Haut-

hal,
1

) mindössze ennyit említ praefatiója XXXVIII. lapján: «Dicendum
tamenest, Graecam Planudis versionom, utdealiis taceamus, Catoni ali-

quantum profuisse* , a másik pedig, Báhrens,*) az egész dolgot egy szóval

sem említi. Mivel tehát idevágó kutatásaim a hely szke miatt se emlí-

tett monographiámban, se a jöv évben megjelenend kritikai kiadá-

somban nem voltak közzé tehetk, e folyóirat hasábjait használom fel

arra, hogy e kérdésben elfoglalt álláspontomat röviden igazoljam.

Ha a Planudes-féle Cato-fordítás esetleges szövegkritikai értékét

meg akarjuk határozni, össze kell azt hasonlítanunk a rendelkezésünkre

álló régi kéziratokkal s ki kell derítenünk, hogy a kéziratok melyik csa-

ládjával mutat rokonságot. Munkánkat tetemesen megkönnyíti az a már
fönnebb említett körülmény, hogy Planudes szórói-szóra igyekszik for-

dítani s így a görög szövegbl az eltte feküdt latin codex nevezetesebb

lectiói meglehets biztossággal reconstruálhatók.

A Cato-féle distichonoknál rendelkezésünkre álló kézirati anyag,

hála Hauthal és Báhrens fáradozásainak, mai nap már teljesen áttekint-

het. Az összes codexek két fcsaládra oszlanak : az egyik családot a

legrégibb, legjobb és keresztény czélzatú hamisítástól leginkább ment
kézirat, a Veronensis bibliothecae capitularis n. 163. saec. IX. (A) egy-

maga képviseli, a másik családban a jobbak csoportjába sorolandók a

Matritensis Cajon. 14 n. 22, 40. ssbc. IX. (B), a Turicensis 78. ssbc.IX.

(C), a Montepessulanus sehol© medicinalis 306. saec. IX. (D), a Vos-

sianus L. Q. 86. saec. IX. (E), az Ambrosiauus C. 74. sup. saec. X. (F),

egyes figyelemre méltó lectiókat ad két Parisinus, 2772. és 8093., a többi

codex mind a rosszabbak (deteriores) osztályához tartozik : a teljesen

romlott vulgatát adja.
3

)

x
) Catonis philoHophi Uber post Jos. Scaligerum vulgo dictus Dionysii

CatonÍ8 Disticha de monbus ad íilium, ad fidem vetustissimorum librorum

manuscriptorum atque impressorum recensuit Ferdinandus Hauthal. Beró-

lini, Calvary, 1869.

*) Poetae I.atini Minores, Lipsise 1881, vol. III. p. 205—236.
8
) L. erre vonatkozólag Spieüegium eriticum in diatich Catonianis
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Hasonlítsuk tehát elször is össze a legjobb kéziratnak, a Ver-

nensisnek (A) jellemzbb olvasásait a Planudes-féle fordítással. íme a

praefatio abban az alakban, a hogy én az A alapján helyreállítottam.

Cum animadverterem plurimos graviter in via morum errare,

saocurrendum opinioni eorum et consulendum/ama« existimavi, maximé

ut istis gloriose vivere et honeste móri contingeret. Quare istafacienda

atque imitanda esse perscripú, ut factis eorum vita corrigatur. Igitur

praecepta is legát, qui intellegit. Legére enim et non intellegere negle-

gere est.

Planudes

:

'AvaTToXTÍjaa; Ifa) xatá voöv, <ü; rcXetaTOi 8V) twv ávftpá>7C<«w rrjc

Td)V -jjftv ó8oö rcapatpéjrovTat, oüXXtjTrcéov ts eívat xai 7V(í)[X7]v aovetaax-

tíov <J)7j^Y]i/ 8etv tat<; acpwv üjroXVj^eoiv, tv* ott (jLáXtota abv eudo£ía re

(ii<Laaiev xai TtfiíjS éxiTÓyoisv. Atbf.o roivuv ás, ptlrare ou, didá£w

rpónov ríva. za rou aoo \óo$ íjdr] xoatir/ireeq. Ootü) 8' oov wjakiyoo

TÚge zaq éfxaq évroXag, Sare xaí <ruvcévac auráj)/. Tó ?áp tot ávaft-

váoxstv xai \LÍ
é
ftváxjxetv xataYLvaxjxeiv eotív.

Egyszeri átolvasás meggyz arról, hogy a fordítás 4-tól teljesen

eltérve a vulgatát követi úgy az egyes szavakban, mint különöseu

abban, hogy a bevezetést a szerz fiához intézi, a mirl /1-ban szó

sincs.*)

Sententia 5: Foro parce. — P.: Seaotöv tej) pot)Xet)T7]pE<|> 8s£tóv

icápe/e. — Vulgata : Foro pare.

Sent. 30: Irascere ob rem. — P. : MVj opfíCoo ávaitíax;. —
Vulgata : Irasci : absque re noli.

Sent. 25: Meretricem cave. — P. : 'Etatpac (peuyz. — V. : Mere-

tricem/w#0.

Distich. I. 8

:

Nil temere uxori de servis crede querenti

:

Semper enim coniunx servum, quem diligis, odit.

P. : Mep/pojiivTjc áXó/oo SoóXoos rcporcerá); [ítj áxoóoiflc'

üoXXáxt ?áp, tó Ttóotg (pikézty arofísi xapáxotTtg.

V. : Saepe etenim mulier, quem coniunx diligit, odit.

Distich. I. 12:

Rumores cave, ne studeas novus auctor haberi,

Nam taouisse nocet nulli, nocet esse locutum.

ozímü értekezésemet az Egy. Phil. Közlöny 1889. évi pótkötetének 128

—

144. lapján, továbbá Cato bölcs m&nddsai (Budapest, Akadémia 1891) czím
munkám szövegkritikai jegyzeteit a 114—132. lapon.

*) A következkben Planudes fordítását rövidség kedveért P. betvel

j elöljök, a vulgatát V.-vel.
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P.
: 0poXXoo<; <peöYs, vsö<; puty (JLo0-O3tXáoT7]<; Sóij/q,

OoSéva jjLév aqfy tó8' évavttov ^xa/e ttoXXoóc.

V. : Rumores/t^e, ne incipias novus auctor haberi.

Distich. I. 20 :

Exiguum munus cum det tibi pauper amicus,

Accipito laetus, plene et laúdáre mementó.
P.

: Et aot 8d>pa xévYjí <p£Xoc eöteXf) éfpaX££oi,

Aé/Vüoó t' atrzaaUoq, xáxeívo) 8^ /áptv ío^etv.

V. : Accipito piacidé, plene et laudare mementó.
Dietich. I. 23:

Incusare deos noli, 6ed te ipse coérce,

Si tibi pro meritis nemo suecurrit amicus.

P.
: Et aot [JLT]8ei<;, eo tt rcaftow napa aoo /<*/>«> íö/s*,

Mt; oó-fe [xéjicpeó [xot #e&/, áXXá ?áp S^e aeaoróv.

V. : Si tibi pro meritis nemo respondet amicus,

Incusare deum noli, sed te ipse coérce.

Distich. 1.25:

Quod praestare potes, nec vis, promittere noli,

Ne sis ventosus, dum vis bonus esse videri.

P. : Iláv ö Súvig Ttvl oövat, (tífyicote dcq xaftunóoyj],

MVjtt xaXös Soxéeiv éfréAcov ávs|X(óXto<; eírjs.

V. : Quod preBstare potes, ne bis promiseris ulli.

Distich. II. 18:

Insipiens esto, cum tempus postulat ipsum :

Stultitiam simulare loco cum tempore laus est.

P.
:

v
A<pp<t>v 7Í7V00, coate to npáyfi íj 6 xaepög aTcatTst'

'ArppoaüVYjv ?áp rcoo rcXátTeiv axpyj sarc (ppó^trtq.

V. : Insipiens esto, dum tempus postulat aut res ;

Stultitiam simulare loco prudentia summa est.

Distich: III. 4

:

Sermones blandos et blaesos ritare mementó :

Simplicitas veri fáma est, laus ficta loquendi.

P.
: Móftooc (istXtxtoo? te xal atpXtooc 7te<púXa£o'

NTjjieptr^ ánkórri<z a7«^, doXlr^ 8' *í) éraxnf).

V. : Sermones blandos blaesosque cavere mementó :

Simplicitas veri fáma est, fram ficta loquendi.

Distich. IV. 1 1 :

Cum tibi proponas animalia cuncta timere,

Unum praecipve tibi scito hominem es6e timendum.
P.

; "Hv ^poxér/Tai íhjpta Trávta lyzw Sia Setjxov,
P
Ev xéXofiai tpojiéetv ae tóv Sv^pcoTrov rcepl Tcávrwv.
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V. : Unum praecipio tibi plus hominem esse timendum.

Dist. IV. 24

:

Hoc adhibe * * quo possis vivere sanus:

Morbi cauea mali est, nimia est qu© cumque volaptas.

P. : Tóoaov m)/, oaaov dú)/7], ty é&éfyg í>YiaívstV

Iláaa fap oov oTcatáXt) íeivyjc vóood éariv ácpoppLiQ.

V. : Hoc bibe, quod possis, si vis tu vivere sanus.

Dist, IV. 36:

Est iactura gravis quaesitum amittere damno

:

Sed tibi, cum valeas, semper superesse putato,

P. :

y
E<3Tt (jlív áXfos kKay&kc, a reg xixr^r' áTropáXXstV

Y
Efi7rr/g <? eloh a rbv <ppovéovza <pípsw énéotxev.

V. : Est iactura gravis, qtiae sünt, amittere damnis :

Sünt qvxiedam, quae ferre decet patienter amicuin.

Dist. IV. 49

:

Miraris versus nudis me seribere verbis ?

Hoc brevitas fecit, sensu coniungere binos.

P.; öaojjiáoet? éftéeiot aTt/oup'píjaavTá [is yojjlvoís;

Toöto Si vo5 fipa/ÚTTfí Spj, at>v 8óo taöta ttftetvai.

V. : Hoc brevitas sensus fecit coniungere binos.

Ez a néhány jellemz lectio mutatja, hogy Planudes az ^4-tói

eltérleg mindig a vulgatához ragaszkodik, s mivel egyezés sehol a leg-

csekélyebb mértékben sem mutatkozik, kimondhatjuk, hogy a görög

fordításhoz alapul vett latin kézirat nem tartozhatott az els csa-

ládhoz. Hátra van most, hogy ugyanazt az összehasonlítást megtegyük

a második család jobb codexeivel (BCDEF, továbbá Par. 2772. és

8093.) is, mert csakis így jelölhetjük ki a kérdéses kézirat helyét a

codexek ez osztályában.

Sententia 7

:

Par. 2772 : Ad nequam ne accesseris.

P. .' Mi} npÓTepov elg {ioulijv napéhJjjq, rcpiv av xXtj&stirjc.

V. : Antequam voceris, ne accesseris.

Sent. 45 :

B. : Iracundiam. rege.

P. : TVjV ópYiXÓTYjta xépva.

V. : Iracundiam tempera vei rege.

Dist. I. 16:

B. : Multorum cum facta senex et dicta reprendis,

Fac tibi succurrant, iuvenis qu» feceris ipse.

P. :

y
E?pa XÓ700Í te cyrrjOT] rcoXXwv rcepl T^pac,

Tota 8é 70ÖV, veóc aiv, £p8' epp* áXéfiQC tá oá r^pLOC.

V. : Multorum cum facta senex et dicta recenses.
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Dist. 1.24:

BC DE : Ne tibi quid desit, quod quaeris, utere parce.

P. :

v
O<ppa ti (jnfj arcavíoigc, aéo ypy^aat <psuíó|ievos yp<b.

V. : Ne tibi quid desit, quaesitis utere parce.

Dist, I. 33

:

Par. 2772: Cum dubia in certis versetur vita periclis,

Pro lucro tibi pone diem, quicumque sequetur.

P. •* To»j ptoo ájicptpóXot) cpavspots; évi 7nr)|i/xatv Svtoc,

IIá<; fio%&a>v rcpö<; xépSoc, xépSo; orcsp £fc, íflob.

V. : Pro lucro tibi pone diem, quicumque laboras.

Diet. I. 40:

Par. 2772. 8093 : Dapsilis interdum notis et carus amicis

Cum fueris dando, 6emper tibi proximus esto.

P- : Eunpafétov, eíispferixós (jlív rcoXXáxt 7Í7V00

Eeío cpíXot;, oaurcj) 8' Eü£pifSTtxa)Tato^ alet.

V. : Cum fueris /t'Z?.r, semper tibi proximus esto.

Dist. II. 2

:

C. : An di gint, caelumque recfant, ># quaere doceri :

Cum sis mortalis, quse sünt mortalia, cura.

P. : Así~e #soí fiuor/jna xdt Ttólov, ogtis, épeuvav'

övTjTÖs so>v 7<xp xai rcspi &ví]tü>v ioao jxsptji.v<v.

V. : Mitte arcana dei caelumque inquirere, quid sit.

Dist. II. 10

:

CDEF : Cui scieris non esse parem te, tempore cede,

Victorem a victo superari ssepe videmus.

P. : *ih vossi; oéo fislova, t(j> 8' sv xaip(j> üTüstxstv

IloXXáXí fap xpetTTítív rcpö; /etpova yjttav orcáon).

V. : (^ímm scieris non esse parem tibi', tempore cede.

Dist. ÜL 14:

CDEF: Quod potes, id tempta, operis ne pondere pressns

Succumbat labor et frustra mutata relinquas.

P. : Tol; Sovaroi; £7rt)rsípet, [xf^ots totaSs ^tea^slg

Ma'J/tSiov TijroXíjrgs toopYOv xaiÍToioiv á7rswra>v.

V. : Succumbat labor et frustra temptata relinquas.

Dist. ÍIL 24

:

E F. : Aequa tliligito caros pietate parentes,

Nec matrem offendas, dum vis bonus esse parenti.

P«
' ftly tf'oyjtfi o? f

>PTJé ° ^ ápLípaYá^aCs toxfjaí,

MYjrspi (íVj TipóaxpoV sO'éXíov ápéaat ifeveTTjpt.

V. : T>ilifie non ae<jra caros pietate parentes.
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DÍ8t. IV. 16:

<3 D E F : Utere quaesitis opibus, fage nomen avari

:

Quid tibi divitiae si semper pauper abundas ?

P. : Xptö tol<; xspStj^síat, xvtirajc o5vo|ia cpeófíov

Tíirc* pekog nloÚTOü, el icXooteíc alév áicatttöv

;

V. : Utere quassitis opibus, füge nomen avari

:

Quid tibi divitiae promnt, si pauper abundas ?

Diet. IV. 32

:

•C D E F : Cum fortuna tibi rerum tua displicet ipsi,

Alterius specta, cui sit discrimine peior.

P. : EoY Sv t-g tó>v aw S/^Tl /aXeicv rptXoc atoiQ,

BXs^ov e<; SXkoi) 8ü-37rpaYtav nöaov StcXsto yeípw.

V. : Alterius specta, quo sit discrimine peior.

Di* t. IV. 39 :

€D E F : Cede locum Isbsus fortun®, cede potenti

:

Loedere qui potuit, poterit prodesse aliquando.

P. : Aó; tórcov T]vopéT]<pt tdxt)C, xai orcecxe xaxtodeLS'

°H ye yxp lo^e Xü|ifjvat, a/ofo] xa ^ ,^0T, ^v^vat-

V. : L»dere quae potuit, prodesse aliquando valebit.

Sententia 1 1

:

B. : Magistratum metue.

P. • 7öv xa$7]YYjT7jv 8é8ith.

V. ; Magistrum metue.

Ez összeállításból világosan kitnik, hogy a második osalád jobb

codexeinek (BC D E F Par. 2772. 8093.) jellemzbb olvasásai Planudes-

nél nem találhatók meg, s éppen az olyan helyeken, a hol a vulgata

határozottan rossz variánst közöl, a görög fordítás a vulgatához

ragaszkodik. Lássuk már most, hogy az a néhány hely, hol Planudes

a vulgatától eltér, min codexekkel mutat rokonságot.

Sententia 5.

P- : Iolutöv t(j> poyXsüTTjpúj) 8e£töv rcápe)re.

V.: Foro pare.

Itt Planudes bizonyára a/oro te pára variánst követte, melyet

Paris. 8246. s»c. XIV., Paris. 7575. bsbc.XIV. és Cod.328. bibi. Bodlei-

anae esse. XIV. közölnek.

Sententia 7.

P. : MVj icpótspov eh [ioolr^ 7caps»iQ<;, rcpiv Sv xXrj&etTjs.

V. : Antequam voceris, ne acoesseris.

Az eh Soltiig világosan mutatja, hogy az eredetiben antequam

voceris ad consilium állott ; ezt közlik Par. 8246. sbbo. XIV. és a Bodleia-

nában rzött Cod. B. N. Digb. 3. saec. XIV.
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Sententia 22.

P. : Üívto eeaurdv xspávvos.

V. : Vino tempera.

Itt ismét a osauzov pzó árulja el az eredeti olvasását, mely csak
Vino te tempera lehetett ; ezt közlik Paris. 8246. eaee. XTV. és Paris.

6345. saec. XIV., továbbá Cod. 328. bibi. Bodleiause s«ec. XIV.

Sententia 45.

P. : TVjv óp^tXótYjta xipwx.

V. : Iracundiam tempera vei rege.

Mivel Planudesben egyedül xio^a áll, az eredetiben bizonyára

tempera állott magában; ezt közlik Paris. 8320. sbbc X., Paris. 6345.

scBC. XIV., továbbá két Bodleianus, Cod. 328. saec. XIV. és Cod. B X.

Digb. 3. sfiec. XIV.

Dist. I. 16.

:

P. : Eüfüoiwjv stépoto £ie£ép/G'.) rcoXiessiv"

E'J ÓS ab TíOiiflOL^ STSpOV 017*5 tóoS XSÖ&6.

V. : Officium alterius multis narrare mementó,

Atque aliis quantum benefeceris ipse, sileto.

A Planudes eltt álló kéziratban bizonyára ez volt : Atque aliis

cum tu; ezt közlik Paris 6345. saec. XIV., Bernensis n. 403. saec. XITT. t

Paris. 8286. saec. XII., Paris. 7575. saec. XIV.

Ezek a helyek tehát világosan mutatják, hogy Planudesnek a vul-

gatától feltnen eltér olvasásai csak néhány rosszabb, nagyobb részt

fiatal kézirattal mutatnak rokonságot.

Vizsgálatainkból immár önként következik a kérdés végleges el-

döntése. Láttuk, hogy a Planudes fordítása a kéziratok els családjá-

nak egyedüli képviseljével, az -4-val semmiféle egyezést nem mutat,

továbbá, hogy a második család jobb codexeivel (B C D E F Par. 277:2,

8093.) szemben a vulgatához csatlakozik, végre, hogy a vulgatától eltér

olvasásai csupán rosszabb kéziratokban találhatók meg. Az a kézirat

tehát, melynek alantján Planudes a maga fordítását elkészítette, a Cato-

codexek második családjának rosszabb osztályához tartozott s ennélfogva

szövegkritikai értéke egyáltalában nincs.

Ez szolgáljon annak a magyarázatául, hogy én a szóban forgó

görög fordítást a Cato bölcs mondásai szövegének megállapításánál tel-

jesen mellztem.
Dr. NÉMETHY GÉZA.
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Scholia Heceiitia in Pindari Epinicia. Ad libroruin inanuscripto-

rum fidem edidit Eugeniiis Ábel. Budapestini MDCCCXC. Pars

prior. VI + 480 lap. 8-r. Ara 5 frt. (Az «Editiones Criticse Scrip-

torum Grtecorum et Bomanorum a collegio philologico classico Aca-

demise Litterarum Huogaricre publici iuris factaei ez. vállalatban.)

Midn a boldogult kitn tudós e posthumue munkáját Közlönyünk

hasábjain bemutatom, azzal a czóllal teszem ezt, hogy a Pindar-magya-

rázatoknak fleg az ókorban való történetérl tájékoztassam az olvasót

s nem hogy szövegkritikai szempontból vegyem a kiadást analysis alá.

Ezt mindaddig, míg a második rész meg nem jelent, nem volna idszer

dolog megtenni, — és nem volna jogosult megtenni addig, míg a szöveg

kézirati hagyománya megállapításának módjával, hiányozván a tájékoz-

tató prolegomenák, — behatóan meg nem ismerkedhettem.

A Pindarsoholionok történetét bvebben semmiféle munka nem
tárgyalja.

1
) Ha tehát kissé bbeszéd vagyok, mentsen ki engem felada-

tom minémsége.

A Chaeronea melletti csata tudvalevleg egyszer s mindenkorra

véget vetett a nagy nemzeti görög egységnek, melynek tudata már az

olympiai játékok keletkezése óta a Földközi s Fekete-tenger partvidékein

lakó minden görög emberben élt és eszmélt s a perzsa ellenség ellen való

megfeszített küzdelemben legemlékezetesebben nyilvánult. A helléneket

nem lelkesítette többé fejld, terjeszked, tettre vágyó polgárokból álló

8zabád, nemzeti állam. Érezték, hogy világtörténelmi szerepöket elját-

szották, hogy politikai hivatása nemztöknek többé nincs. Az új állapotok

senyvesztleg, zsibbasztólag hatottak a görög géniuszra. Tán alig isme-

rünk nemzetet, mely az új állapotok rendjébe oly nyugalommal 2
) bele

tördött volna, mint a görögök, mely oly könnyen mállott szélylyel és

oly készségesen olvadott be részeiben az ersebb nemzetek hódító gy-

*) Forrásul szolgáltak: Lehrs: Die Pindarscholien. Berlin, 1873.

Wüamomtz-Möllendorf: Euripides Herakles I. k. Berlin, 1889. Mommsen :

Pindari Carmina. Ed. raaior. Berolini 1864. Hom: De Aristarchi studiis

PindaricÍ8. Gryphiswaldiae 1883. Feine: De Aristarcho, Pindari interprete.

Jense 1883. Ábel : Scholia Vetera in Pindari Nemea et Isthinia. Berolini

1884. Mommsen: De scholiis Pindaricis Epimetrum. Francomrti a. M. J865.

Blau: De Aristarchi discipulis. Jense 1883. Susemihl: Geschichte der grie-

chiechen Litteratur in der Alexandrinerzeit. I. Leipzig, 1891. Mommsen:
Parerga Pindarica. Francofurti a/M. 1877.

2
) Egyes lázadások ós zendülések, mint a N. Sándor halála utáni

Athénben, nem voltak jelentékenyek a görög nép történetében.
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rjóbe. Látjuk ezt irodalmukon is. Nem kesereg a veszteségen, mely a

görögséget érte, nem panaszkodik a változott idk miatt. Tudták mveli,
hogy a görögség a mint maga volt hajdan kovácsa szerencséjének, úgy
maga volt sírásója is ezen, a múlt csaták izzó kohóiban kovácsolt nagy-

ságának is. Megénekelni a múltat : fáj és eszünkbe juttatná a jelen poli-

tikai sivárságát, az egyéni karakter tehetetlenségét, — holott pedig

annyi élvvel kinál az élet feledni az általános nyomorúságot s nem gon-
dolni a jöv eshetségeivel sem. A jelennek nincsen megénekelni való

magasztos tárgya, a jövnek biztató reménye nincsen. A régi istenekben

nem hiszünk és szolgálatába csak annak szegdünk, mi közelfekv, kéz-

zelfogható valóság és nem hiú ábránd, mely sohasem teljesül, s melyre

legjobb ernket pazarolni nevetség.

így gondolkozhatott az alexandrinus korszaknak az a néhány
igazán költi lelke, mint pl. Menandros y Theokritos, Meleagros, Ruphi-
no$. A kisebb, nem a szó szokásos értelmében eredetieknek vett talen-

tumok, kik példára, mintára szorultak, mélyebb költi szellem hiányá-

ban a régi mesterektl akarták ellesni a költészet titkát és a kánonba
foglalt nagy költk mveihez tárgyban, elocutióban hasonló termékeik-

kel reméltek egy sorban említtetni a bámult halhatatlanokkal. Az
iskolákban czéhbeli iskolamesterek ugyan már a Kr. e. VI. századtól

fogva tanítottak, de az ifjaknak minden költi olvasmányuk csak Home-
ros volt, és ennek magyaráztatása is nélkülözött minden rendszert, egy-

oldalú volt és századokon át kezdetleges színvonalon állott. A sophisták

és rhetorok nyelvészkedtek! Csak midn Aristotéles a tudományok
rendszeresítésén kezdett fáradozni és tanítványait a tudományos mód-
szertanba bevezetni, változtak az exegetika terén a viszonyok. Azok a

közönségesebb anyagból gyúrt emberek, kik a philosophikus ós rhetori

iskolákból kikerültek, Aristoteles korában Homeroson kívül egyes lyriku-

sokat, Aeschylos, Sophokles tragédiáit olvasgatták és általánosabb isme-

reteiknél fogva már önnön erejökbl tanulmányozhatták behatóbban az

írókat. A ki e köznapiasabb emberek sorából a költi pályát választotta,

úgy fogta fel feladatát, hogy mindenekeltt a régi mestereket keli

minden oldalról tanulmányoznia. Mire azután valamely tárgya meg-
énekléséhez fogott, az évekig tartó kutatás, önképzés, emlézés

lelke minden magasb röptének szárnyát szegte, s kiölte belle azt

a kevés eredetiséget is, melylyel minden ember, a ki az ész munká-
jában és gyakorlásában kedvét leli és hivatását látja, ha kis mértékben,

is, de okvetetlenül szokott bírni. De azért legfbb ambitiójuk az volt,

hogy mveikben a verejtékes stúdium, az irodalomban való tökéletes

tájékozottság meglássák. A korszak költi az új aara elején tudós költk
voltak, majd késbb költtudósokká alacsonyodtak le, kik tárgyukat oly

mythologiai, lexikális, grammatikai ballaszttal terhelték meg, melynek
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súlya alatt a költi dictio emelkedni, magasra szárnyalni nem tudott.

Az elbbiek közé Philetas, Hermesianax, kyrénei KaUimachos, Apolló-

niiís Rhodius sorolhatók, a versifikátorok közé Lycophron, Aratus>

Nicander, OvpianuA etc. k az alexandrin korszak nagy tekintélynek

örvend alakjai. Mint a tudományok népszersíti a tudós búvárko-

dást a legkeresettebb foglalatossággá tették.

De a kiket emiitettünk, bármint tömjénzett is nekik sokoldalúsá-

guk miatt saját koruk és a római zelota irodalomtörténet, a modern iro-

dalomtörténészek itél fóruma eltt, valamiként nem ihletett költk, ép

úgy hivatott tudósok számába eem mennek. Mert csak az egyéni szükség-

letek szempontjából tanulmányozták át a régi mestereket és egyikök

sem volt képes levonni az olvasottakból, az áttanulmányozottból a tör-

vényeket és megállapítani a tudományágnak, melyben dolgoztak, egye-

dül követend vezéreszméit, miként azt Aristoteles, a nagymester, tévé.

De azzal, hogy hangosan követelék a régi írók magyaráztatását és mivel

félszeg és ferde exegesisök egészséges reakcziót szült s a tudományos

küzdtérre csak oly versengket késztetett, kik pusztán a tudomány

mívelésére, de semmi másra magukban hivatást nem éreztek, a korszak

szellemi munkásai nagy tömegét abba az áramlatba sodorták, mely

annak az epochának megadta ismeretes karakterisztikumát. Philetassal,

rhodusi Simiassal, Phanoklessal és iskolájukkal csaknem egyidben

tnik fel ephesosi Zenodotos és iskolája. Ekkor mindinkább két nagy

táborba különödoek el a korszak szellemi munkásai, a népszersít, költ

tudósok és a hivatott, vagy magukban hivatást érz iskolázott tudósok

táborába.

Zenodotos (325—245) minden sikeres tudományos mködés alap-

jául az irodalomnak általános vagy legalább egy bizonyos ágának lehet

teljes ismeretét tartotta s az els volt is, ki ez elvét, melyet már Phile-

tas vallott, hivatalos mködésében általánosan érvényesítette. Mint az

alexandriai nagy könyvtár praefectusa, az epikus és lyrikus költk m-
veit rendszerezte és katalogizálta. E munkákhoz a kéziratok küls és

bels állapotának vizsgálatára szorult s így csakhamar egyazon író ösz-

szegyjtött kéziratain észrevette, mint változott az idk folyamán és

vetkzött ki eredeti alakjából a szöveg. Belátta, hogy ezt kimutatni és

a további romlást megakadályozni a tudományos kritika, mely többé-

kevósbbó mindig az írónak tárgyi magyarázatával együtt jár, — hala-

déktalanul köteles. A homerosi és hesiodosi költemények kritikai stú-

diumára mindjárt maga vállalkozott, de követelte Alcaeus, Alcman,

Pindaros, Aeschylos, Sophokles és Aristophanes számára is. Az els
• Pindaros-kiadás az kezdeményezésére jött létre.

<A könyvtár kézirataiból össze kellett gyjteni Pindaros munkáit,

megállapítani a gyjtöttek rendjét és sokszorosítása czéljából szövegét
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is, hogy a költt ezen szövege szerint másolják le és terjeszszék el. >

Byzanczi Aristophanes-neb (257—180 Kr. e.), a "Wilamovitz-féle iskola

tanai szerint az ókor legnagyobb és legingeniosusabb kritikus szellemé-

nek nevéhez fzdik Findarosnak els rendszeres és tudományos akribiá-

val létesített kiadása, Pindaros költeményeit az egyforma versmérté-

kek alapján csoportosítva könyvekre osztotta fel, mindvégig egyforma

orthographiát alkalmazott rájuk, és megállapította fképen magát a

szöveget, melynek korábbi históriájáról egyöntet és szigorúan keresz-

tülvitt eljárása miatt semminem tudomásunk sincsen.

Mihelyt megvolt Findarosnak kritikai módszerrel rendezett ki-

adása, azonnal kezdetét vévé különböz szempontokból való kommentá-

lása, a mint az az ilyen, tárgyi és grammatikai interpretatióra nagy
mértékben szoruló költeményeknél eo ipso föltételezhet. A scholionok

tanúsága szerint Aristarchos egy ixopíaLi HivSaptxat ez. exegetikus m-
vet használt. (V. ö. Sch. in Pind. Nem. I. 49.) Aristophanes tanítványai

közül Kaüistratos írt magyarázatokat, samothrakei Aristarchos (215

—

145) kiadta és kommentálta is költnket. De az utóbbi, kit oly nagy-

érdem homerikusnak ismertek el az ó- és újkorban, mint Pindar-

kritikus és magyarázó az ókornak nem egy pindarikusa mögött áll.

Nem volt tisztában a boeot költ metrikájával, históriai és mythologiai

ismeretei sokkal csekélyebbek voltak, semhogy a költ olvastatásánál

felmerül kérdésekre a kell, kielégít választ megadhatta volna.

Aristarchosnak mindama tanítványa, kikrl puszta nevökön kívül

egyebet is tudunk, inkább Homerossal s a többi epikussal foglalkozott,

semmint a görögök legnemzetiesebb lyrikusával. A nagy kritikustól sze-

mélyesen kiképzett tanítványok közül csak az elisi Aristodemos-tói vol-

tak a 6cholionok tanúsága szerint Pindaroshoz magyarázatok. Érthet
jelenség s analogonját látjuk kés századainkban is. A miben .a mes-

ter dolgozik, az iránt érdekldik els sorban a tanítvány is, s a dolog

természete szerint, a hova bevezették, ott állapodik meg, onnan

indul ki, s oda tér vissza minden stúdiuma. A Lehrsek, Ludwichok,

Carnuthok mind a Lobeck által kijelölt irányt követik, az Usenerek,

Blassok, Wilamowitzok a Welckeréit.

A Krates alapította pergamoni iskola részérl, mely az írók his-

tóriai interpretatiójával, a mythographiával foglalkozott els sorban,

Pindaros költeményei nagyobb figyelemben részesültek. A klazomensei

Arteman Pindarosnak Siciliára (Hieróra) vonatkozó gyzelmi dalaihoz

írt ü7ró|xvir]|ia-kat, s myrleai Asklepiades Pindarmagyarázatainak több

töredékét rizték meg scholionjaink, rhodosi Aristokles nagy munkát
írt a versenyjátékokról, melynek megírásakor fképen Pindaros epini-

kionjai feküdhettek asztalán.

Azonban a római korszakban s különösen Augustus korában beállott
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a merev, mindent apróra etymologizáló, többnyire tudákos, excerpáló

grammatizálás kultusza. A szétszórt magyarázatokból, a specziális

lexikonokból, a mythographikus és irodalomtörténeti munkákból a

kommentároknak azt a nemét produkálták, mely bevezetésképen egy kis

általános áttekintést am lényegérl (uftóftsai?) adott s folytatólag az

írót sorról sorra lehetleg minden, tehát rhetorikai, grammatikai,

mythologiai, etymologiai, históriai szempontokból magyarázatokkal

látta el. Az exegesisnek ezen faját alexandriai Didymos teremtette meg
s maga benne egyúttal a legnagyobb tökéletességre is vitte. Nem volt

geuiális ember, nem bírt mély itél képességgel, nem tudta a minde-

nünnen összeharácsolt anyagból kifejteni a maradandó értékt, de óriási,

a görög irodalomban késbb is csak alexandriai Theon-évaX összehason-

lítható szorgalmával, mindenre kiterjeszked figyelmével megvetette

alapját a görög klasszikusokhoz való késbbi összes scholion-gyjtemé-

nyeknek. Ezért nagy hálával tartozunk emlékének. Mert ne feledjük,

hogy görög írót, ha csak lehet, scholionokkal kell olvasnunk. Minden

fiesthetikánk és minden kritikánk korlátolt látókörünkrl tenne bizony-

ságot, ha lépten-nyomon 6zem eltt nem tartanok az ókori aasthetikusok

és kritikusok gondolatait.

Régi Pindarscholionjaink jelen alakjukban a Didymos kommen-
tárjának idk multával más magyarázatokkal bvült kivonatai. A me-

trikus echolionok ugyanis visszamennek a Kr. u. II. században élt Droco

Stratonicensis metrikus tanulmányaira. Scholion-gyjteményünk maga

ebben az idben nyerte mai alakját s szerkesztjük (Wilamovitz nézete

szerint) Pahxmedes grammatikus, ki Hesychius Milesius tanúsága szerint

egy üKÓ(JLVY)jia ele ütvapov-t írt.

Mivel a második században élt Kr. u., ennél késbbi idbl való

írókat pedig scholionjaink nem említenek és feltünleg az nevét nem,

nem tartható egészen ok nélkül corpusunk redaktorának. Ugyancsak a

második század végén, Kr. u. 180 táján, készítettek Pindaros költemé-

nyeihez paraphrasist, melynek terjedelmes maradványai scholia vetera-

inkon végighúzódnak.

A N. Konstantinostól egészen körülbell I. Basilios császárig

(867—886) terjed idközben a grammatizálás vagy mondjuk philologi-

zálás az általános zavarok, a politikai constellatióknál fogva maradan-

dóbb nyomokat nem hagyott hátra. A kereszténység hódító eszméi e

korban lekötve tartották a gondolkodó fk figyelmét, s a theologia

palaestrájában jobban vélhették edzeni az elmét, a jellemet, a stilus ere-

jét, mint hiányos és rendezetlen könyvtárak eléggé meg nem értett

foliansai útvesztjében. E korszaknak is szüksége volt a maga Aristote-

lesóre, ki irányokat mutasson irodalmi tanulmányokra. Ez Phothis volt

(820—891), ki a százados haraszttól belepett ösvényeket kortársai és
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utódai számára ismét felfedé. Myriobiblonával, melyben 280 munkái
ismertetett és kivonatolt, tanítványait és hallgatóit oly ismeretkörbe

vezette be, mely azokat beható tanulmányokra képesítette. A byzanczi

irodalomnak aranykorát (1100—1300) mindenesetre készítette el.

Pindarossal a byzantinusok oly szívesen foglalkoztak, mint akár

Homerossal vagy Enripidessel. A Tzetzes testvérek közül, kikrl a

modern irodalomtörténet mindig bizonyos sarkasmussal szokott meg-
emlékezni, bár a fiatalabbiknak mégis egy-egy érdekes adatot, egy-egy

fontos fragmentumot köszönhet, — csak az idsebbiktl, Izsák-tói

(1100—1138) maradt fenn a pindarosi metrumokat tárgyaló egy érték-

telen irat: Johawnes-tól (1111— 1 180), ki ugyan szintén foglalkozott köl-

tnkkel, nem maradt ránk e tekintetben semmi. — Valamint Home-
roshoz írt, úgy Pindaroshoz is kellett b kommentárt írnia Eustathios-

nak (1174 körül), legalább tanúskodik róla az a könyvünkben Ábeltl
kiadott «De vita et seripti8 Pindarii czím érdemes fejezet, mely a föl-

tételezett kommentárnak bevezetését képezhété.

A byzantinusok f Pindaros-scholiastái Thomas Magisttr (1300

körül), kortársa Manuel Moschopulos és Demetrios Triklinios (1310

körül). Az elstl elvitatta Lehrs azokat az els és második pythiai

ódákhoz írt scholionokat, melyek két kéziratban neki vannak tulajdo-

nítva. Thomas Magistertl ránk maradt egy vita Pindari is. Manuel

Moschopulos az olympiai gyzelmi ódákhoz írt scholionokat, melyek

nagyon is relativ becsesei bírnak. Demetrios Trikliniosb magyarázatok-

kal szövegkritikailag adta ki Pindarost, ellátta két, az epinikionok me-

trómat tárgyaló excursussal, s a költeményekhez paraphrasist is készí-

tett. Érdekes, hogy míg Wilamowitz (i. m. p. 194) Trikliniost a byzanczi

kor legkiválóbb «philologusánaki nevezi, kinek tudományos munkálko-

dása messze felülmúlja egy Hartungét vagy Weckleinét, — újabban

könyvünknek a Deutsche Litteraturzeitungban (1891, p. 984) megjelent

ismertetésében az Eustathios-féle vita kivételével könyvünk többi anya-

gát tökéletesen értéktelennek nyilvánítja.

A Pindar-scholionoknak els kiadása az ú. n. Bamana, 1515-ben

EómábanjelentmegZacharias KaLlierges-ti. Scholia Vetera és Recentia-k

külön vannak választva benne. Az utána következ hat kiadás (a Bru-
bachiana 1542, a Paulm Stephanus-é 1599, az oxfordi 1697, a Beck-fé]e,

hol a «signum paragraphi distingueus» elször van alkalmazva, 1795, a

Heyne é 1798 és 1817, s &Boeckh-é 1819) az utolsó kivételével aránylag

hasznavehetetlenebb volt, mint az ed. princeps, a mennyiben a Scholia

Vetera-k összekevertetének a Sch. Recentiákkal. Momrmen lycho-t

illeti az érdem, hogy a Pindaros szövegét tartalmazó oodexek osztá-

lyozásával összekötötte a scholionok kéziratainak osztályozását is,

Ijehrsé pedig az érdem, hogy a scholionok szövegét többnyire ott, hol a
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kézirati hagyomány cserben hagy, helyreállította. A codexeknek minn-

tiosus átvizsgálása azonban csak Ábel által történt meg, kitl 1884-ben

a Nemea-khoz és Isthmia-khoz való Scholia Vetera-k jelentek meg,

1890-ben pedig a Scholia Recentiak, melyeket Némethy Géza ajánlott

röviden a szakközönség figyelmébe és rendezett sajtó alá. E scholionok

els, eddigelé megjelent része tartalmazza 1 . Suidastól Pindaros élet-

rajzát, 2. Eustathios említett mvecskéjét, 3. Thomas Magister IItv8ápot>

7évo<;-át, 4. D. Triklinios metrikus scholionjait, 5. az I—XIV. olympiai

és az I—II. pythiai ódákhoz való scholionokat.

A régi scholionok fókéziratai : Ambros. C. 222 inf. saec. XII, v.

XIII., Vatic. 1312, F8ec. XII, Laurent. XXXII, 52 saec. XIV.

A fiatal scholionok fcodexei : Vindob. 130, 68BC XIII—XIV.,

Paris. 2403, saec. XIV, XIII, Paris. 2465, saBC. XIV. Laurentianus

XXXII, 44 oaec. XIV, Monacensis (Augu6tanus) 550, ssee. XV, Ambros.

H. 7. inf. scec. XV—XVI, Ambros. E. 77 sup. 2, scec. XV.
A Scholia Recentia második része megjelenésének idpontja még

nem bizonyos. Mindenesetre kívánatos volna, ha az Ábel által eddigelé

kiadott scholionok pontos indexei csatoltatnának a megjelenend

II. részhez.

S midn végül az elttünk fekv munkát a Pindaros élete iránt

érdekld hazai philologusainknak meleg pártfogásába ajánlom, fel-

hívom egyúttal figyelmöket az új vállalatra, mely a m. tud. Akadémia

class. phil. bizottságának aegise alatt és költségén indult meg. Az egész

mvelt külföld eltt fkép e vállalat repraeseutálhatja hazai philologián-

kat. Ezért kívánjuk, hogy minél többen mködjenek benne közre. Quod

felix, faustum, fortunatumque sit. Dr. Vári Rezs.

A görög vallás és mvészet. Segédkönyv az irodalmi és mveldés-
történeti tanításhoz. Irta dr. Geréb József. Budapest, 1891. Eggenberger.

Ára 1 frt.

E m szerzje komolyan vette feladatát. Bármily kicsinyre szabta

is könyve terjedelmét, nem akart egyszer compilator lenni, hanem

azon volt, hogy ahhoz, a mit olvasott és taoúlt, a magáéból is adjon

hozzá valamit. Nemcsak utánozni, hanem alakítani is akart. Ezért

könyve megbirálásánál kissé magasabb mértéket kell alkalmaznunk,

a mire az a tudat is felbátorít, hogy a lelkiismeretesen dolgozó szerzk

rendszerint nyugodtan fogadják a bár kissé tartózkodóbb, de ép ezért

tárgyilagos és mindenesetre szinte kritikát.

A köüyv els része a vallásról szól. Ez a könyv kevésbbé sikerült,

de egyúttal nehezebb része is. Nehezebb, kivált akkor, ha úgy tzzük

kiaczélt, mint Geréb. • Gondolkodó ifjút mondja az elszóban, ifurcsá-

nak is találná, hogy az lett volna a szellemes görög fajnak dogmája, a
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mit képtelenségnek tart ; saját vallása hitelveit pedig a vallástani órá-

kon olyan magas erkölcsi alapon fejtegetik, hogy képes lesz a görög

nép bens hitéletét is megérteni, a görög nép fogalmait isteneirl fejl

désökben figyelemmel kísérni és a polytheismus bukásának okát föl-

fogni.* Mint e nyilatkozatából láthatjuk, a szerz nem akar mesemondó
szerepére vállalkozni, s hatodik osztályú tanulóknak a görög mesék
megszámlálhatatlan variatióival kedveskedni. Keresi a görög vallás mé-
lyebb értelmét, s nevezetesen azt, hogy e vallás miért és hogyan válto-

zott meg észrevétlenül Homerostól Perikiesig. Mert a görögök bels
hitélete nem volt valami megkötött, megmerevedett, változhatatlan

dogma, — s ebben különbözik a mai vallásoktól, — hanem nemzedékrl
nemzedékre új meg új elemekkel gazdagodó, inkább mozgékony folyó-

hoz, mint nyugodt víztükörhöz hasonlító képzetcsoport. A görög phan-

tasia egy perczig sem nyugodhatott meg ; mindig talált új alakokat és

új anyagot a feldolgozásra, szünet nélkül változtatta, tarkította és cso-

dálatos finomságokkal szíuozte a mythosokat.

De épen ez a gazdagság okozhatta a legnagyobb nehézséget,

tekintve, hogy tankönyv készítése volt a feladat. Nem is sikerült a

szerznek azt a veszedelmet, melyre czélzok, t. i. a nomenclatura szá-

razságát egészen elkerülni. A mythologiai és különösen a kosmogoniai

részekben a sok névvel bizonyára takarékosabban lehetett volna elbánni,

mert végtére is a tanítás e fokán nem az a czél, hogy a görög mytho-

logia egész rendszereirl szerezzen tájékozást az ifjú. Pedagógiai tekin-

tetben is jobb lett volna a neveket a minimumra leszállítani, s e helyett

inkább egyes kiválóbb és jellemzbb mythosokat vonzó alakban részle-

tesebben eladni.

A görög vallási élet rajzában néhány igen kiváló forrás után indul

a szerz. Ilyenek a régibb Tiele s különösen a legújabb Chantepie de

la Saussaye. Korántsem hibáztatom, st erényül említem, hogy ily na-

gyobb, általános irányú, s inkább vallásbölcseleti munkákat is elmélke-

dése körébe vont ; de ép azért, mert ezt szükségesnek találta, nem mene-
kedhetik meg a források egyoldalú használatának vádjától. A ki görög

hitéletrl ír s a tárgy theologiai alapjára iparkodik helyezkedni, attól

tán elvárhatjuk, hogy a tárgyához tartozó alapvet mythologiai munká-

kat is szorgalmasan forgassa. Vagy oly nagyon elavultnak tartja Geréb

úr Prellert, Hermannt és különösen Schoemann II. kötetét, melyrl a

görög vallásrégiségek legújabb megírója (Stengelj is elismeri, hogy «a

kultusrégiségeknek legkitnbb rendszeres eladását? (Die vorzüg-

lichste sy6tematische Darstellung der Kultusalterthümer, die wir be-

Bitzen.) — Hogy vájjon Roscher legújabb mveit, Ottó Gruppé munká-

ját s Erwin Bohdenek a görögök halhatatlansági hitérl írt szellemes

könyvét használta-e, — azt feszegetni nem akarom. Tény, hogy

a munka tartalma e mvek használatára nem enged következtetni.
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Mindezeket nem azért említem, mintha föltétlenül szükségesnek

tartanám, hogy a tankönyvíró gyökeréig kísérje a szóban lev kérdések

fejldését. Csak azért hozom fel, mert maga a szerz kényszerít magasabb

mérték alkalmazására, midn oly forrásokra utal, min Chantepie de

la Saussaye, s midn a rendesnél magasabb szempontból kívánja tár-

gyát eladni. Hogy egy példát említsek, azt hiszem, hogy Geréb a

homerosi emberek túlvilági hitére vonatkozó fejtegetéseit (11. lap) más-

képen írta volna meg, ha Erwin Bhode idéztem könyvét használja vala.

Ráutalt volna arra a nevezetes mozzanatra, melynek legdöntbb bizo-

nyítékát ma már az ásatásokból merítjük hogy a Homeros eltti mesz-

6ze s-korban igenis megvolt a görögökben a kimúlt emberek leikéivel

való összeköttetés élénk tudata, a hogy a homerosi költemények néhány

helyében, kivált az Ilias végén, a Patroklos tiszteletére rendezett nagy-

szer halotti ünnepségek leírásában ama legrégibb kor ilyetén felfogá-

sának rudimentumait kell felismernünk. Az az állítás, hogy «az llias

költje olyan idben élt, mikor a lélek halhatatlanságára vonatkozó

fogalmak még nagyon zavarosak voltak*, csakis a késbbi perikiesi kor-

hoz viszonyítva lehet igaz, de a megelz, úgynevezett mykensei kor-

szakhoz viszonyítva, aligha. Hogy Homeros hseiben e tudat általában

véve nem él s ennélfogva a halottak kultusza is csak nagy ritkán tnik

fel a költeményekben, arra is megadja Rohde a meggyz feleletet, mi-

dn kimutatja, hogy a dór vándorlás okozta kiköltözés Kis-Ázsiába s

ezzel együtt a halottégetés rohamos elterjedése volt oka a túlvilági élet-

ben való eredeti hit elhalványulásának. — A mythologiai rész beosztása

ellen nincsen észrevételem, s elismerem, hogy a beosztás sikerült. De
igen lényeges és szinte megfoghatatlan hiánynak tartom, hogy a szerz

a görögök nemzeti játékait — hacsak az 52. lapon olvasható 20 sort nem
tartjuk kielégítnek — úgy szólván agyonhallgatja. Pedig mind a he-

rosok tiszteletére tartott agónok, mind a nagy nemzeti játékok egyene-

sen a vallásos kultusz kifolyásai, s kétségtelenül sokkal inkább tartoz-

nak a görög hitéleti régiségekhez, mint a dráma, melynek a szerz egy

külön fejezetet szánt. Nem birom elképzelni, miképen tudná Geréb

bebizonyítani, hogy a görög drámának több köze van a • szorosan vett

isteni tisztelethez*, mint pl. az olympiai vagy a pythiai játékoknak.

A fejezetek tartalma ellen tárgyi tekintetben alig tehet kifogás.

Csak néhány módszerbe vágó fogyatkozásra legyen szabad rámutat-

nom. — Vannak a könyv mythologiai részében nehéz fejtegetések.

Nehezek nem magokban véve, hanem rövidségüknél fogva. így pl. a

homerosi és Perikies korabeli mythologia eltéréseirl szóló fejtegetést

(12. 1.) alig érthetik meg azok, kiknek készült e könyv. A 14. lapon azt

olvassuk, hogy « Aphrodité is inkább ázsiai istenn az Iliasbam, a mit

talán indokolni is kellett volna. A 15. és 16. lapon hat rövid pontban
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igyekszik Geréb kimutatni a görög theogonia phoeniciai eredetét, a mire
azt lehet megjegyezni, hogy ha tankönyvírónak nincsen elég helye tudo-

mányos állítások bizonyítására, vagy ha a tanulók még nem értik meg
a bizonyítást, inkább ne érveljen, mintsem ily nagy tételnek néhány
Borban való bizonyítására vállalkozzék. Végül, a hesiodosi mythologia

eladásánál — bár e rész nyüzsög a sok tulajdonnévtói — hiányzik egy

fontos jellemvonás, mely e mythologiát a homerositól megkülönbözteti ;

ez az öt korszak, különösen pedig az els, melynek halandó emberei

kimúlásuk után mint daimonok láthatatlanul tovább élnek, emberi b-
nöket és jótetteket ellenrizve.

Az egyes istenek functióiról szóló rész gondosan és szépen készült.

A meghatározások elég szabatosak, az árnyalatok finom kidolgozá-

súak. A mysteriumokról és tisztulásokról, a papokról, áldozatokról és

ünnepekrl, jósokról és jóshelyekrl, úgyszintén ráadásul a görög drá-

máról és színházról szóló fejezetek a dolog lényegét értelmesen adják el.
Kívánatosnak tartottam volna, ha a szerz az áldozatoknak, a görög

élet e jelentséges tényezinek valamivel nagyobb tért szentelt volna.

Külön akarom szóvá tenni a könyv els részének nyelvét, melynél

sokkal jobb a másodiké. Az els részben sok az idegenszerség, st in-

dokolatlan anakoluthiáknak, magyarán hanyag stilizálásnak is nem egy

példájával találkozunk. Példák: 1. 1. «A görög nép az emberi miveldés
történetében igen fontos szerepet játszik, mert eszméket teremtett és

mvészeti formákat alkotott, melyeket az utókor átvett vagy legalább ala-

pul szolgáltak a továbbfejldésre* 7. 1. caz ember (e. h. embernek)

vagy akármily más istennek hatalmát*; 14. 1. •Artemis (Diana),

Apolló testvére, szintén halálos nyilakkal jár-kel, ki emberekre és erdei

vadakra vadászik » ; 1 6. 1.

«

van bebizonyítva , ..az által* ; 21 . 1. •hstetteik

által (e. h. hstetteikkel) érdemelték ki» (ily példák másutt is) ; 40. 1. «a

Homeros által nem is gyanított bnös mesék » ; 61 1. ts hogy ez a fel-

világosítást a jóslatmagyarázóknál, a kik ismét külön papi osztályt ké-

peztek, keresse*. 43. 1. «Ha mutatkozik is némi haladás Homeros óta a
viszonzás eszméjét illetleg a túlvilágon, a földön elkövetett jó és gonosz

tettekért*. (Min stil !) ; 39 1. «De a költk és bölcsészek hitelvei távol

állottak a görög vallás lényegétl ; jobban voltak tle elszigetelve, mint

a költ Homerséi, midn (!) a népdalok az eposzokban lángszelleme által

átalakítra, a bennök elforduló ellentmondások által stb.» (Egészen úgy
hangzik, mintha fordítás volna.)

A könyv második része, «a görög mvészet fejldési menete »,

mind szerkesztés, mind eladás tekintetében jóval magasabban áll az

elsnél. Meglátszik, hogy itt tisztultabb fogalmakkal dolgozott a szerz

s hogy legtöbbnyire a bvibl merít. Bizonyos lendülettel írja meg a

mvészetek virágzásának vázlatát, s tagadhatatlan csínnal azt a részt,
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bol az emlékszer mvészetrl, a görög templomról 8 a görög oszlop-

rendekrl szól. De legélvezetesebb a könyv ott, a hol a szerz (nyilván

saját szemlélete alapján is) a görög szobrászat híres remekeit írja le, az

Apollón Sauroktonost, a Praxiteles Hermesét, a Niobidákat, az Apoxyo-

xnenost, a belvederi Apollont, a milói Venust, a Laokoón csoportját,

a borghesi viadort. És jól tette a szerz, hogy csak a leghíresebb, a

világhír mremekeket vette föl, melyeknek ismerete az általános m-
veltség kellékei közé tartozik, mert ezen a fokon minden túlságos rész-

letezés az eredményt koczkáztatja.

Dicséret illeti meg a szerzt és a kiadót a könyvben található 54

-csinos fametszet képért is, melyek jól hozzáillenek a szöveghez s bizo-

nyára megkedveltetik e kis könyvet a tanuló ifjúsággal.

Kisebb megjegyzéseimmel nem akarom a helyet elfoglalni, mert

meg vagyok gyzdve, hogy egy második kiadásnál maga a szerz fogja

«lejöket venni. Egy dologra azonban mégis legyen szabad figyelmeztet-

nem. Nagyon veszedelmes dolog sesthetikai téren bizonyos általános

jelzket kell válogatás nélkül alkalmazni. így pl. a szerz nagyon

szereti a hatalmas szót, s bár megengedem, hogy a görög m s észét

alkotásai közül nem egyre lehet alkalmazni, e jelz mégis sokkal

általánosabb, semhogy csinján ne kellene vele bánni. Szerznknél nem-

csak a mvészet kapott * hatalmas • lendületet a politikai élet felvirág-

zásával, hanem Pheidias iskolájáról is általános jellemzésül azt olvas-

suk, hogy az iskola «hatalmas» volt. Ugyancsak Pheidiasról olvas-

suk néhány nappal késbb, hogy «a leghatalmasabb* teremt er
lakozott benne, s a görög templom leírásánál • hatalmast alkotások-

ról olvasunk, melyek a görög polgárt a szentélybe lépéskor meg-

indították. Ugyanazon a lapon (101) alul Zeusnek « hatalmas* chryse-

lephantin ülszobráról olvasunk, s három oldallal utóbb a görög mvé-
szet ihatalmas* és népies kifejldésével találkozunk. Azt hiszem, hogy

Geréb úr tanulmányai szolidabb alapon nyugosznak, semhogy ily plati-

tude-ökhöz kellene folyamodnia.

Egészben véve Geréb úr e kis könyvét irodalmi tanítás hasznos

segédeszközének tartom, mely a szerz becsületes törekvésérl tanús-

kodik. Könyvének mentl nagyobb elterjedést kivánok.

Dr. Fináczy Ern.

M. Tullii Ciceronis in M. Antonium orationum Philippicarum
I., II. et XIV. Bevezetéssel ellátta és magyarázta Dr. Irányi (Panyák)

Ede m. kir. áll. fgymnaa. tanár. Budapest 1890. Az Eggenberger-féle

könyvkereskedés kiadása, Hoffmann és Molnár. (Görög és római remek-

írók iskolai könyvtára.) — 8. r. VI, 7—19*2 lap. Ára 1 frt.

A szerz e kiadásban módszeres classicus- kiadást bocsát közre : a

bevezetés els része a Philippicákhoz való történeti tájékoztatást közöl,
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a második részben van Cicero élete és irodalmi mködése, azután követ-

kezik a három beszéd szónoklattani felosztással és az egyes szakaszok

tartalmi összefoglalásával a lapok szélén ; a magyarázat (a 103— 175. 1.)

a következ tekintetek szerint oszlik fel : tárgyi magyarázat, praparatio

és pedig: nomina, verba, adverbia, phrases, stilisztika; egy-egy beszéd-

hez való magyarázat után tartalmi összefoglalása következik, a könyv
legvégén pedig, függelékben magán-, vallás-, államrégiségek és hadi ré-

giségek czíme alatt (a 176— 189. 1.) a közölt beszédekben elforduló

antiquitasok rövid magyarázata van összefoglalva. E módszer által, mint
szerznk is elismeri elszavában, sok ismétlés támad ; a praeparatióban

egyik-másik rovatba nemcsak épen odavaló kerül. Tanitási eljárást is

ajánl szerznk az elszóban, a melynek több pontját bizonyára minden
philologus tanár helyeselni fogja. Magára a czímül irt mre több rend-

beli megjegyzést kell tennem.

Szerznk igen gyakran használja a magyar nyelv szellemével meg
nem egyez szenved igéj mondatokat. így a 8. lapon : megöletett,

számzetett, kivégeztetett, 10. rendeltessék ; a magyarázatokban az ilyen

mondatszerkezet a tanulót arra csábíthatja, hogy a szöveget is ilyen

1 tinos magyarsággal fordítsa. Szerznk magyarsága általában sok ki-

fogás alá esik : 9. Barátságába fogadta t, ki hogy bejuthasson a 6ena-

tusba ... 10. Nem csak Caesarnak törvényét szándékozik érvényen kivül

helyezni, hanem azt is indítványozni akarja. 11. Egy röpiratot szerkesz-

tett, mely hivatva volt nem csak az ellene felhozott vádakat czáfolni meg,
hanem a legkeserbb gúnynyal festeni le Antoniust. 14. így remény és

félelem között érkezett el a várva-várt nap. 15. Ezenkivül fegyverkezés

történjék. A 15. és 16. lapon egészen latinos a következ eldarabolt

mondat: Ez alatt a küldöttség, melynek egyik tagja Sulpicius útközben,

Mutina közelében, meghalt, vi«szatért, de eredménytelenül. Latinos a

sok ván, -vén képzj igenév használata. 25. Catilina t. i., a mit Marina

és Sulla katonáikkal, azt czinkosaival akarta kivinni. 106. Megindoko-

lása foglaltatik. 112. Egyedül volna hivatva kimutatni azt, miért kelljen

éppen Caesar magán jegyzeteit fogadni el. 117. Quid est alivd? Mi mást
jelentsen ez (germanismus : soll). 127. Quid est aliud! Mi más legyen

az, a mi stb. 128. Mi az, a mi oly kevésbbé sajátsága egy szónoknak ?

Longius progredi non posse, teljesen lapítani (meglehetsen szk körre

szorítkozó tájszólás). 138. A mi, hogy meg nem történt, nem rajta múlt.

139. Szine-javát. 141. Bevonulása eltt néhány nappal elbb ott hagyta

Rómát. 151. Szabadna. 167. És a consuloknak nemcsak a supplicatiók-

ban, hanem mindazon kitüntetésekben részesülniök kellett volna.

170. Mithridates fiát legyzte, s t elbbi birtokának határai közé szo-

rította, ki fölhasználván a zavargásokat, Ázsiában hódításokat tett.

Nevezetes, hogy szerznk a latin szók helyesírásában nem követ

-
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kezetes. 9. Pompeius és Pompeji ; a czímlapon Tullii olvasható, a 23. la-

pon Pompei, így a beszédek szövegében is, pl. I, 18. v. ö. I, 36. II, 37,

38. Ellenben II, 84. Antonii ; v. ö. XIV, 35. Az assimilatiót vagy kiha-

gyásos irást megenged szókban szintén nincsen következetesség : 5. in-

pactus, impuros, 10. inpendere, 13. inpendeant, 22. impeUi, 27. impetro

;

/, 8. expectans, I, 13. exstet, II, 64. expectantibus, II. '49. inprobarit,

II, 33. aspexerint ós adscribe, II, 51. extinctis, II, 68. adspexisti, XIV,
33. exstruxerit ; II, 30. van intellegi, a magyarázat (137.) így írja: intel-

ligere ; II, 68. vinulentus, a magyarázat (147.) vinolentus ; II, 81. nun-

tiatio, lói. mmciatio. II, 91. mnu&tulatas, 153. semtistilatus ; 179. nun-

ciatio, obnunciatio. Miért magyarázza a következetesen cwn-nák írt köt-

szót ezzel: quumque (a 174. 1.) ?

Tárgyi tekintetben a következt kell megjegyeznem. 8. 11. 12.

134. 135. 1. Caius, a 148. és 149. 1. Cnaeim helytelen ; e neveket így kell

kiírni : Gaius, Gnceus vagy Gneus. — 8. Meg kellett volna mondani,

hogy mennyiben illethette a Cretictis gúnynév a gyáva M. Antoniust. —
11. 27. 29. Brundusium, I, 7. II, 5. Brundimim ; ez utóbbi a helyes. —
11— 13. Ugyanazt a légiót Martianak és Martialisnak nevezi, holott

maga Cic. Phil. IV, 5. V, 23. 28. a légiót Martianak, katonáit Martia-

lesnek nevezi; v. ö. XIV, 26. A 171. lapon már helyesen van a legio

neve: Martia. — 21. Tullius név nem családot, hanem nemzetséget

jelent. — Q. P. Strabo helytelen nóvrövidítés, mert a gentilis nevet nem
szabad rövidíteni; különben is e férfiú neve helyesen Cn. Pompeius

Strabo volt. — 27. Dyrrhachium mai neve mellé illenék Thessalonica

mai neve is : Salonichi. — Cicerónak pro domo mondott beszédét is

meg kellett volna említeni, hiszen czíme szinte közmondásos. — A Phi-

lippicákból való idézetekben vigyáz szerznk, hogy olyat, a mi nincs a

könyvébe felvett három beszédben, teljesen közöljön, de már más mnek
idézésénél nem ügyel erre, pedig Cicero leveleivel sem rendelkezik a ta-

nuló ; 20. 1. 2. jegyz., 28. 1. 2. jegyz.

A beszédek szövegére is van néhány megjegyzésem. I, 3. qno re-

citato abl. abs., tehát annak a mondatnak határozói része, a melynek a

magyar fordításban esetleg mellékmondatává lesz ; ha tehát vesszvel

választjuk el, mint szerznk, a többi mondatrésztl, akkor tulajdonképen

a magyar mondatszerkezet egy irásjelez szabályát csempészszük a la-

tinba. Ugyanez áll az acc. c. inf. szerkezetének irásjelezésére nézve is,

azzal a különbséggel, hogy az acc. c. inf. nem határozói, hanem tárgyi

vagy alanyi mondatösszevonáa, viszonyítva a magyarra. Szerznk ez

írásjelzésben következetlenségbe esik ; az illet helyek némelyikét ide

jegyzem : I, 4. 5. 8. 14. 22. II, 5. nyomban egymás után van egy vesszs

és egy vessztlen acc. c. inf. — I, 5. eidemque tanuló számára minden-

esetre nehezebben érthetvé teszi a szöveget, mert dativust sejtet vele,
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holott több. nom. ; eis-t is ritkábban lát, mint its-t. Már a 15. pontban

szerznk is iis-t ír.— I, 6. Veterani, qui appellantur ; e kétszavú mellék-

mondatot el kellett volna hagyni, minthogy itt semmi értelme sincs;

elhagyja K. Halm (Ciceros erste u. zweite Phil. Bedé, 7. Aufl. v. G.

Laubmann, BerHn, 1887.) és Dávid István (M. Tullii Ciceronis oratio-

nes selectae XIII, Budapestini 1890.); qui appeüabantur alakban közli

R. Klotz (Teubner szöv. kiad. 1873.) ; még ez alakban sem tartja meg-
trhetnek H. A. Koch (Ciceros erste u. zweite Phil. Bedé, Teubner

1870.) — I, 10. Ha debuerat után vesszt írunk, a quibus elé is kell ten-

nünk. — I, 26. Hoccine szóban csak egy c a helyes. Removete után fel-

kiáltójel kell. — I, 27. quippiam szokatlan assimilatiót mutat. — I, 28.

idem a több. nominativusban csak galiba iskolai könyvben. — I, 32. Ez
az olvasás : libertatém pax consequebaturproxime. Altér'o stb. rossz, mert
a határozó nincs kell helyén ; Klotz, Halm, Koch és Dávid egyaránt

így közli: consequebatur, Proximo, altero stb. — II, 1. viderere után
vessz kell ; II, 8. tandem után szintén. — II, 19. sed quia tantam Btb.

helyett jobb : sed quia, cum . . . videas stb. (Klotz, Halm) vagy: sed, qui . .

.

videas stb. (Dávid). — II, 33. putent után kérdjel kell. — H, 37. Roesz

az irásjelezés a következben : quae, ine manens, conficeret angoribus, —
divússa, molestiis omnibus liberaret. Itt a me egyáltalában nem is tarto-

zik manenshez, hauem conficeret- és liberaret-hez ; csupán angoribus

után kell vessz. — II, 44. 105. A mai napság alig elképzelhet, az ifjú-

ságnak semmi esetre meg nem magyarázható bnök helyét szerznk a

szövegben meghagyta, magyarázatában pedig ügyesen bánik el e helyek-

kel; mindemellett nem tartom helyesnek ilyen szöveget középiskolai

tanulók kezébe adni. Sajátságos, hogy ott, a hol bvebb magyarázatra

már semmi szükség sincsen, a függelékben a magánrégiségek közt (176.)

a tóga viuliebrisról elmondja, hogy a közszemélyek ruhája volt, holott

a magyarázatban (142.) csak annyit mond róla, hogy asszonyi tóga. — II,

48. Alexandream, 62. Alexandriát, 64. Alexandrea.— II, 63. coena, 131.1.

coenam helytelen irás; épen oly hibás II, 81. coelo (83. 107. 114.). —
A II. orat. 33. fejezetének eleje kétséges ; Iványi Mommsen nyomán
megtartja a második renuntiatur-i és utána kissé terjengsen ezt írja:

deinde, ut adsolet, suffragatum secnnda classis. — II, 87. Sp. dlt betje
a tanulónak érthetetlen ; II, 1 14. már nincs is dlt betvel szedve. XIV,

7. szintén van egy szó dlt betvel irva: aut ; 12. hostium dlt bets
irását arra magyarázhatja a tanuló, hogy e szón kiváló hangsúly nyug-

szik. — II, 87. Az itt felsorolt történelmi nevek közül egyet sem magyaráz

szerznk. — H, 106. E fejezet kérdéses helyét így olvassa : incredibüe

dictu est, sed tum nimis inter omnes constabat ; a Halmtól közölt külön-

féle olvasások közt, azt tartom, legjobb az, a melyet Klotz is megtartott

:

sed nihilo minus inter omnes stb. — II, 111. E mondatban placeatne
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miki pulrinar esse fastigtum, Jlaminem, az esse után vessz kell. Ez ér-

telemzavaró sajtóhibából maradt el. Épen így kell II, 115. diem után

is vessz, iudicia non metuis után pedig valami jelentsebb Írásjel, ket-

tspont vagy pont. — XIV, 4 denunciarent, holott pl. II. 82. rentmtmre.

XIV. 8. is : dennntiat. — XIV, 10. E mondatban : quid hoc biduo timm-

rimus a domesticis hostibus mmoribus improbissimis dimpatis, a sok

ablat. egymás mellett a tanulónak nehézséget okozhat, melyet szerznk

magyarázatában el nem oszlat. — XIV, 21. E romlott-szöveg helyen

szerencsésen megy át : idem P. Ventidium, cum alii praetorem vóluissent,

non ego seniper hostem

!

Térjünk át a magyarázatokra. 105. 1. A ius legationis liberimi nem
a. m. a szabad követség joga ; e hely magyarázata megvan Ep. ad Att.

XV 11.4: Dolabella me sibi legavit ; legare aliquem alicui pedig a. m.

valakit valaki mellé legátusul adni v. venni. Iványi maga is megmondja

a 106. 1., hogy Cicero legátus volt. — Bustum-ot úgy tünteti fel szerznk,

mintha ebbl származnék : beneustum. (Paulus Festi p. 32.) A görög &ra-

tpo? tárpog említése az által válnék értékessé, ha megmondaná, hol fordul

el ; innuptae nuptiae van Cic. de or. 3, 219. ós ^ájtov $7a(i.ov Eurip. Hel.

690. Soph. OR. 1214.— 107. 108. Rhegium, holott a szövegben fíegini van

;

a tanuló számára jobb a görög helyesírást megtartani. — 108. Helyesen

közli promunturium etymologiáját, és mégis promuntorium-ot ír. —
108. 111. Egyetemes használatra szánt iskolai könyvben oly hivatkozás,

hogy : Pirchala Stilist. vagy Bartal Mondatt., nincsen helyén. — 108.

conscendere itt csak egyessz. tárgyat, navem, kivan. — Expomi ós nwnc

exponam között nem maradt el a magyar miután -nak megfelel kötszó,

tehát itt nem találhatunk asyndetont. — A megmagyarázott kifejezések

szerznk rendszere miatt néha két rovatba is kerülnek ; a stilisztikai ro-

vatban gyakran vannak mondattani dolgok is, pl. 117. egyidejség, abl.

abs. v. ö. 119. A 121. 1. elször azt olvassa a tanuló, hogy lege a. m. con-

ditione, aztán azt, hogy lege quadam vivere a. m. bizonyos életmódot

követni. — I. 8. intempesta nox nincs a magyarázatban. — A 113. 1.

meg kellett volna mondani, hogy aduocati itt iróniából a. m. milites. —
115. negare se sahum esse fordítása rossz: valaki kétségbe esik sorfa

fölött ; helyesen : azt mondják, hogy máskép nem boldogulhatnak. —
Egy trinwndinum vagy helyesen trinum nundinum nem 24 nap, hanem
csak 17. V. ö. 186. — 118. EüIölös Írásmód az ilyen: bátran számítha-

tott a legrosszabbra; 121. kegyetlenkedéseinek köszönheti, hogy meg-

öletett. — Ha azt tanítjuk (118.), hogy morbi és mortis szójátékot képez,

legfölebb szánalmat támasztunk a tanulóban a rómaiak szellemessége

iránt.— 120. Azt nem lehetett megtiltani, hogy a Manlius nevet ne viselje

az egész gens; csupán a Marcus névre vonatkozott a tilalom; ezt mondja

világosan a szöveg is. Meg lehetett volna jegyezni, hogy ugyanazon szé-

Philologlai Közlöny* XV. 10. 70
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gyen érte 30 ban Antonius emlékét is, mikor a senatus elhatározta, hogy

e gensnek egyetlen tagja se viselhesse a Marcus nevet, Plut. Cic. 49.—
124. E megjegyzés : criminari = arguere nem magyaráz, nem könnyíti

meg a tanuló dolgát és nem is igaz. — 125. miki itt nem dat. eth. —
128. qui = quo modo nem a stilisztika, hanem az adverbia rovatába tar-

tozik. — 130. Furcsa e fordítás; vigüiae, tudományos virrasztások. —
Az Euripidesbl való idézetben egy jóta hiányzik, pedig az, mint tudjuk,

nagy dolog: áv^pctaoiot. — 131. Rossz e fordítás: kiknek születésnap-

jait másoktól kell megtudnunk (quorum nobis etiam dies natales audiendi

sünt) ; helyesen : kikrl még azt is megkell tudnunk, hogy mikor van a

születésök napja. — Néha nagyon egyszer mondatszerkezetet bonyo-

lulttá magyaráz szerznk, pl. 131. cum dicam, 133. diceres. — 139. An-

nak a tanulónak, a kinek az olyan jegyzet is kell, mint pl. 122. benigne

ac düigenter jóakarólag és figyelmesen, bizonyosan szüksége van a ses-

tertium ducentiens magyarázatára is. A 156. 1. zavart okozhat e megjegy-

zés : septiem t. i. sestertium hétszáz millió, holott e számot septiens mi-

liens sestertium jelenti. — A stilisztikai szakaszokban roppant sok a
hendiadys, pedig bizony legtöbbjét lehet egész híven magyarra fordítani,

a nélkül, hogy a hendiadys eszközéhez nyúlnánk. — Különös magyarság

a következ : 143. se explere fölszedelzködni ; 146. mimus mimész ;fe-

ctmditas calamitosa gaz méh-virág (t. i. anyaméh virága). — Equi vectv

gales egyszer a. m. bérbeadott lovak, másszor adózó v. adóköteles lovak.—
148. supeUex tövét és nemét kérdezi a tanulótól és a feleletet Bartal alak-

tanában keresteti. — 154. Az adverbia-rovatban csak ez van : frustra

hasztalan. — Rossz-stil fordításra vezet : fortuna rei publicae sustulit

diem iUum
t
az állam védistennje megfosztá a senatust ezen naptól

helyesen : elvette, eltávoztatta e napot, megszabadította a senatust. —
157. A következ fordítás már mégsem járja : stuprum óbferre, szerelmet

vallani !— 161. se recuperare, visszaszervezkedni. — 162. Rossz fordítás

:

ita cuique eveniat, oly sors érjen valakit; helyesen: kit-kit. — 166.

exercitum caesum fusumque se hysteron proteron, se hendiadys ; fordí-

tása ez : seregét felkonczolták és szétverték. — 170. Érthetetlen e mon-
dat: De nemcsak Antoniust kivánta Cicero ellenségnek nyilvánítani

(helyesen nyilváníttatni), hanem a (?) híveit is, köztük P. Ventidius

consult (43-ban), daczára annak, hogy késbb, 37-ben a parthusokat le-

gyzte s ezen gyzelemért triumphust tartott. Hogyan tudhatta volna
ezt Cicero elre ? — 171. principem videre aliquem non invitum, nagy
örömmel üdvözölni vkit körében ; ebbl a nagyon jelents principem ki-

maradt: elsnek, legkiválóbbnak. — 172. Aquila provincia valami té-

vedés lehet; Álba hncentia, Fwcentis r. Marsorum, Samniumban, a mar-
sok földjén van.

A régiségi függelék a könyv módszerének helytelenségét bizo-
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nyitja : e módszerrel nemcsak ugyanazon könyvben lenne meg kétszer

ugyanaz a tárgyi magyarázat, a mit különben a nyelvi magyarázat ro-

vatairól is kimutathatni, hanem az ilyen módszer nyomán irt olassicuF-

kiadásokban untalan ismétldnének ugyanazon régiségi magyarázatok,

esetleg más-más oldalt tüntetve fel, talán egymást kiegészítve ; de semmi

esetre sem adnák azt, a mit valamely jó régiségtan összefüggleg, a do-

log természetes vagy történeti fejldése menetében nyújthat. A 185. 1.

14. pontja, a patroni díjazása, majdnem szóról szóra azonos a 139. 1.

lev tárgyi magyarázattal ; csakhogy a függelékben a pénzösszeg rosszul

van számítva. — A magyarázatok hiányosak; 176. a tóga purpurea nem
fordul el, holott II, 85. van róla szó és az ehhez való jegyz. (151. 1.)

csak annyit ír róla, hogy bibor tóga, a mit a tanuló minden kis szótár-

ból is kikereshet. — A calceus lunatus-ról alig fog a tanuló valamit ol-

vasni: Martial. I, 49, 31. II, 29, 7. — Csuklya csak igen kési latinság-

ságban lehet caputium. — A római ház legnevezetesebb részérl, az

átriumról szó sincs, holott a compluvium és impluvium elfordul. —
177. A seüa curulis nemcsak a császárok jelvénye volt.— 1 78. A congius

neve nem volt egyúttal congiarium. — 179. Coelus helytelen irás, ép úgy,

mint coelum (159. 1.) — A Parilia ünnepe nem april 27., hanem 21.

esett. — 180. cella nemcsak szentélyt jelent, pl. II, 67 : servorum in cd-

lis; van cella vinaria, olearia, caldaria
t
tepidaria, frigidaria, penaria

;

hát még az érdekes cella pauperis! — 181. A recipe ferrum kiáltásnak

nem az az értelme, a mit szerznk mond : újra fogd kezedbe a kardot,

hanem ez : nesze hát a vas, azaz halál. — 186. A trinum nundinum itt

is hibásan 24 napra van számítva, mint a 115. 1. — 187. legio Macedó-

nia, Pannónia helyett Macedonka, Pannonica kell.

A könyvben elforduló sajtóhibák közül ide jegyzem a lényegese-

ket. II, 65. statum (helyesen : statimj XIV, 9. hostis (hostes). XIV, 23.

de Pkarnace Pharmliae (a két név közé vagy írásjel vagy kötszó kell).

105. 1. áfiveoxía (ájivqorta). 118. a Mi jót várhatott volna kezdet mon-

datban a hanem kötszó ez elé való : csak a haza üdve stb. 133. transa-

gere (tramigere). 141. Ptólomaeus (Ptolemaeus). 144. labere (lobi). 147.

150. reicere (reiicere). 154. desparatio (desperatio). \bS.perpotavi(per-

potare). 161. immoralitatem (immortalitatem) ; respice (resipisce) 169.

fáma manet (manat). 170. Cyria (Syria). 179. nattdü (natalis).

182. praeundo (praeeundo; helyesebb volna praeitor-rol magyarázni).

184. köztisztség (köztisztesség). 185. actiumi (antinmi.)

£ könyv, mint az eddig elmondottból kitetszik, módszerével nem
mutat baladást eddig használatbon lev classicus-kiadásainkkal szem-

ben ; a helyes magyarság és hibátlan stílus szabályai ellen több ízben

vét ; régiségi magyarázatai közt van téves és hiányos ; nyelvi magyará-

zataival nem vezeti a tanulót helyes és szabatos fordításra.

Db. Pozdeb Kákoly.
70*
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Kroai Sándor, Graimuatica teorico-pratica della lingua uu-
gherese, seritta ad uso delle souolo e dello studio privato. Parte

prima. La proposizione semplice. (Elméleti és gyakorlati magyar nyelv-

tan iskolai és magán használatra. I. rész : Az egyszer mondata Buda-

pest, Egyetemi nyomda. 1891. 8-r. 147 L

Ez a könyv els sorban a fiumei m. k. áll. fgimnázium haszná-

latára készült, s az I. osztály anyagát foglalja magában. Bennünket azon-

ban ez a könyv nemcsak annyiban érdekel, hogy hivatva van kiköt-vá-

rosunk magyarosodását elsegíteni, hanem mint nyelvészetim is, mert

benne a szerz arra törekedett, hogy a mai él magyar nyelvet ismer-

tesse meg tanulóival. Ez különbözteti meg minden elzjétl.

Nagy érdeme a könyvnek az, hogy induktív úton igyekszik a tanuló-

val a magyar nyelvet megismertetni. Nem ad a kezébe rendszeres nyelv-

tant, melynek szabály-rengetegében könnyen elbódulhat ; nem fárasztja

és untatja összefüggés nélküli mondatok fordításával, hanem összefügg

olvasmányokból indul ki, s az ezekben megismert nyelvi anyagból vonja

el a nyelvtan szabályait.

Az els olvasmány Gyulai Pál költeménye : «Hadnagy uram* , s

ennek alapján mindjárt megállapítja a névelk használatát ; így halad

azután olvasmányról olvasmányra, fokozatosan tárgyalva a magyar
nyelv jelenségeit, mindig az egyszerbbektl a bonyolultabbak felé ba-

ladva. Azonban kár, hogy Körösi nem ragaszkodott teljesen az össze-

függ szövegekhez, hanem mellettük közöl összefüggés nélküli monda-
tokat is, fordításul magyarból olaszra és viszont, <s pedig már az els
leczkétl kezdve. Késbb mint gyakoribbá válnak ezek a mondatok, 8 a

76. lapon túl már nincs is összefügg olvasmány. Magyar nyelven csakis

ilyen olvabmányokat kellene közölni ; az olasz-magyar fordítás pedig

fzdjék magukhoz az átvett olvasmányokhoz, e helyett is alkalmasab-

bak az olyan kérdések, a melyeket Körösi is közöl (10., 16., 34. 11. stb.).

Hogy a szerz módszerét nem alkalmazhatta egész következetesen, abban
bizonyosan a hivatalos tanterv akadályozta.

Még nagyobb dicséretet érdemel a szerz a feldolgozott anyag
tekintetében, úgy ismerteti meg tanulóival a magyar nyelvet, a mint
a magyar ember ajkán él, s szabályait egyszeren, világosan formulázza.

Például csak két pontra utalok. A 67. oldalon a meg és el haszná-

latát fejtegeti ily példákon : olvastam a könyvet és elolvastam a könyvet

;

tanulta a leczkét és megtanulta a leczkét ; keresem a gyrt és megkeresem

a (lyíívüt, megmagyarázva a jelentésben' különbséget e kétféle igealak

között. A 71. és 73. lapon arról szól, hogy hogyan kell a magyarban az
egyes kérdésekre felelni, e nem azt tanítja, hogy mindig az idegen íz
igen-TíA feleljünk, hanem megtanítja a magyaros felelésmódot: Tud ön
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magyarul ? Tudok. — Láttad a királyt l Láttam. — Elolvastad a köny-

vet ? El. — Nagyon fáj ? Nagyon. — Az erdben voltál / Igen, ott.

A magyar nyelvnek az idegen eltt még legnehezebb sajátságait

is világossá és könnyen érthetvé tudja tenni. A ragok eltt álló köt-

hangzók használatát a szó végs mássalhangzója szerint tárgyalja (pl. 24.

1.) ; az idegen ajkúra nézve oly nehéz tárgyas ragozás használatát, sza-

bályai világossá teszik ; egyik legsikerültebb rész ezeken kívül a szórend

szabályainak rövid pontos formulázása (68—69. 11.). Ez utóbbi szabá-

lyoknál jó volna még föltüntetni azt is, hogy bennük tulajdonkép egy

szabály érvényesül az, hogy a magyarban az állítmány mindig a határo-

zott idej ige, s ez eltt áll a kiemelt mondatrész ; az igeköt pedig nem

egyéb, mint egy külön határozó, s ezt nyomósítjuk mindig, ha más

külön kiemelend mondatrész nincs.

Körösi nyelvtana határozott nyereség nemcsak a fiumei gimná-

zium, hanem a magyar nyelvtudomány számára is, és érdekldéssel

várjuk am többi részének megjelenését. Balassa József.

VEGYESEK.

— A budapesti philologiai társaság f. évi október 7-én felolvasó

Ülést tartott, melynek tárgyai volta*:

1. Boros Gábor: Az exodus Aristophanes vígjátékaiban (felolvasó

Némethy Géza).

2. Cserép József: Sallustius és a római történetírás (felolvasó Fináczy

Ern).

A felolvasó ülést zárt választmányi ülés követte, melyen P. Thew-

rewk Emil elnökölt, és Fináczy Ern volt a jegyz. Jelen voltak még a

választmány részérl : Pozder Károly, Dávid István, Fröhlich Róbert, Ber-

xnüller Ferencz, Cserhalmi Samu, Némethy Géza, Köpesdy Sándor, Gyomlay
Gyula.

A választmányi ülésnek a következ lefolyása volt:

1. A múlt ülés jegyzkönyve hitelesíttetett.

2. A másodtitkár jelenti, hogy a társaság els titkára clr. Pecz Vilmos

a kolozsvári tudomány-egyetemhez ny. r. tanárrá neveztetvén ki, Buda-

pestrl való távozása eltt neki a társaság összes jegyzkönyveit és iromá-

nyait további rzés végett átadta. A társaság els tíz évébl való jegyz-

könyveket Pecz Vilmos saját költségén díszesen bekötteté s szintén saját

költségén szerezte be a tagok névkönyvét is. — A választmány a m. titkár

jelentését tudomásul veszi, s a távozott Pecz Vilmos els titkárnak nem
csak fent említett áldozatkészségeért, hanem általában éveken át ftitkári
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minségében kifejtett buzgó és sikeres munkásságáért hálája jeléül jegyz-
könyvi köszönetet szavaz.

3. Új tagok: Teli Ana ztdz, gyri katb. fgymnasiumi tanár (aj.

Németby Géza) 1891-tl r. tagnak megválasztatik. Továbbá: Mócs Szani&do

pécsi kath. fgymnasiumi tanár (aj. Thewrewk Emil) 1891-tl r. tagnak;

Kiss Albert eperjesi ág. ev. fgymnasiumi tanár (aj. Cserhalmi Samu)
1891-tl r. tagnak; Mondik Pál, temesvári kath. fgymnasiumi tanár (aj.

Hegeds István) volt rk. tag 1892-tl r. tagnak; Sebestyén Károly, buda-

pesti tanárjelölt 1891-tl rk. tagnak (aj. Thewrewk Emil); Sróth Péter és

Mészáros Sándor budapesti polgári iskolai tanárjelöltek (aj. Mészáros Jen)
1891-tl rk. tagoknak. — Holczinger Imre és Randweg Mihály váozi kath.

fgymnasiumi, Katona Mihály kecskeméti ev. ref. fgymnasiumi és Sze-

rencse Menyhért egri kath. fgymnasiumi tanárok kilépése elfogadtátik. —
Kiáltossy József és Ballagi Mór elhunyta szomorú tudomásul szolgál. —
A létszám e szerint a következ : Tiszteletbeli tag 9, alapító 6, rendes 329,

rendkivüli 66.

4. A pénztárnok bemutatja a társaságnak 1890. decz. 12 ti 1891.

október 7-ig terjed bevételeirl és kiadásairól szóló kimutatását. Bevétel

3571 frt 71 kr., kiadás 2849 frt 91 kr., pénzkészlet 721 frt 80 kr. — A pénz-

tárnok jelentése tudomásul vétetik.

5.'Dr. Pozder Károly indítványára a választmány Mtiller Miksa
nyelvtudósnak tiszteleti taggá való megválasztását a közgylésnek javasolni

fogja.

Ezenkívül néhány folyó (igy nyert elintézést.

— A Gesta Romanorum és a Toldi-monda. Bognár Teofil úr

a Ph. Közlöny novemberi számában rámutatott arra a hasonlóságra, mely
a Gesták 124. meséje és a Pesti Hírlapban közölt Toldi-monda egy rész-

lete között fenn áll. E részlet megvan azonban a •Ponciánus históriaijának

epyik meséjében is s Bognár úr ebbl azt következteti, hogy a Toldi-monda

tárgyalt részlete vagy «a Ponciánus históriájából vagy a Hármas Istóriá-

ból jutott a magyar meseköltészetbe*. E hasonlóságra rámutattam már az

Ethnographia idei júniusi számában (234—235. lapokon), hol kimutattam,

hogy ez a mese-részlet az Arany-Gyulai -féle gyjteményben (I. 16. sz.), a

Nyelvrben kétszer (II. 275 és IV. 375.), és az Ethnolog. Mittheil.-ben (m.
365.) közölt mesékben is elfordul, s hogy közel rokonai a Grimm-féle

:

«Der kluge HirtenjungeB, Bürgernek «Der Kaiser und der Abt» czím köl-

ti beszélye és a mi Czinkotai kántorunkról szóló mesénk, mely viszont

•János király és a canterburyi apáti czím ó-angol balladával és egy XVI.
századbeli drámával rokon. A mit azonban e helyen konstatálni kivánok,

az az, hogy a Toldi-monda szóban forgó részlete nem a Ponciánusból, ha-

nem csak a Hármas Istóriából mehetett át a magyar mesébe. A Gesták

beszélye ugyanis szintén kegyvesztett vitézrl szól, kinek a király csak

bizonyos feltételek mellett bocsájt meg. Ez a kiinduló motívum, s ennek

feltn egyezése a nógrádi Toldi-mondával szülte azt, hogy a Gesták szel-

lemes fordulatát bevették a Toldi-mondába. Ez természetes képzettársítás, s

els pillanatra szembeszök. Ponciánus históriájában már bonyolódottabb
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a helyzet 8 nem is volt a népkönyv oly elterjedt a nép között, mint a

Hármas Istória, mely m- és népköltészetünkre oly nagy és mély hatást

gyakorolt. Dr. Lázár B£la.

— Faust-monda. A Démet Faust-drámák (ill. bábjátékok) koráról

^s eredetérl igen figyelemre méltó tanulmányt tett közzé Bielsohowsky

Albert ( Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte IV. 1891. 193. 1.), a ki fej-

tegetéseiben Creizenachnak a Faust-drámáról irt ismeretes könyvébl indul

ki, de végül igen eltér következtetésekre jut. Creizenach ugyanis arra az

eredményre jutott, hogy a fonmaradt Faust-drámák közül U (az nlmi

darab) a XVII. századból való, a többiek mind XVIII. századi termékek.

Bielschowsky kifejti* hogy az összes darabok három csoportra oszlanak és

e csoportok legrégibb és legeredetibb fképviseli U> E (az Engel-féle

darab) és Sch (a Schtitz-Dreher-féle). £ darabok korát keresi a szerz.

Mind e darabokban (U kivételével) Faust a parmai herczeg esküvjén sze*

repel. Ferdinánd parmai berezegnek fényes és nagy föltnést keltett eskü-

vje a német császár leányával 176&-be esik. Ez adat tehát ekkor kerül-

hetett a darabokba. De Parma inár az 1742-iki és 1767-iki Faust-eladások-

ban is a hs varázslásainak színhelye, a ki rendszerint azért megy Parmába,

hogy a búskomor herczeget fölviditsa és a különböz változatok szerint,

vagy azért kénytelen Parmából menekülni, mivel a herczeg utálja az isten-

telen varázslást vagy azért, mivel a herczeg féltékenységbl meg akarja t
ölni. Ez adatok alapján valószínvé teszi a szerz, hogy az eredeti parmai

herczeg, kit a Faust-drámák szerepeltetnek, I. Ranuccio (1592—1622), úgy
hogy e darabok már a XVII. század elején keletkeztek volna. St még
Banuccio eltt is van parmai herczeg, a kit a Faust-darabok szerzi ért-

hettek, t i. Ottavio Farnese, a kinek neje Parmai Margit (V. Károly császár

természetes leánya) volt. Ezeknek esküvje 1538-ba esik, midn a történeti

Faust maga még élt és eshetleg épen Olaszországban bolyongott. Ez adatok

ngyelembe vételével, a kérdéses daraboknak (t. i. E és Sch) keletkezését a

XVI. század els felébe lehet tennünk, midn közvetlenül a történeti Faust

halála után, a parmai események még elevenen éltek a német nép emléke-

zetében; — míg 17, mely a Dekkerból vett prológust és többféle motívu-

mot Marloweból tartalmaz, valószínen 1630 körül nyerte reánk maradt

alakját. Ha e következtetések állanak — és a szerz számos egyéb adattal

is támogatja nézetét — akkor a 7iémet Faust-dráma független a Népkönyvtl

{1587 ) á Marlowe tragédiájától (1589?), mert mind a kettnél régibb, —
akkor a Faustról szóló, rendkívül népszer német színm közvetlenül az

eleven monda földolgozásából alakult. Megjegyzend, hogy ezt a véleményt,

de kell vagy legalább meggyz indokolás nélkül, már régebben is vallot-

ták Simrook Károly, Grimm Hermánn, Esgel Káioly és a franczia Faligan

Ern (1. e Közlönyt XIII. 87).

Ezek után az ellenkez oldalról is vizsgálja a szerz e kérdést és

kimutatja, 1. hogy a Marlowe darabja nem egyéb, mint a német Népknyv-

nek geniáiis részletekben gazdag, de egyébként nagyon h földolgozása, és

2. hogy az angol és a német darabok (t. i. régiek) csupán oly momen-

tumokban hasonlítanak egymásra, melyek magával a tárgygyal adva vol-
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tak, egyébként pedig lényegesen más tartalmúak és jellegek. Ebbl követ-

kezik az is, hogy a XVI. és XVII. században Németországban eladott

Faust-dráma nem Marlowe tragédiája, hanem a német darab volt, mire

nézve helyesen utal szerz arra a föltn tényre is, hogy az angol komé-

diásoknak 1620-ban és 1630-ban Németországban megjelent színmüvei közt

nincsen meg (ha t. i. a régi nézetet valljuk) legnépszerbb darabjuk, a

Dr. Faust, — ez új fölfogás szerint egyszeren azért, mivel az nem volt

angol, hanem eredeti német dráma.

Ugyanezen folyóiratban kimutatja Schröder Eduárd, hogy Goethe

ismerte a ,Jutta asszonyról* (Johanna pápáról) szóló XVI. századi néniét

drámát, melyet Gottsohed 1765-ben, tehát közvetlenül a fiatal Goethének

Lipcsébe érkezte eltt, kiadott volt ; — Seuffert Bernát pedig valószínvé

teszi, hogy a Goethe-féle s-Faust (a tragédia legrégibb alakjának) legrégibb,

talán még Lipcsében keletkezett részlete az a jelenet, melyben Mephisto-

pheles a deákkal szemben az egyes tudományokat élesen jellemzi és ki-

gúnyolja.
i

— Brunhild ós Sigrdrifa. Hogy a nibelung-mondának régibb,

eredetibb alakját a skandináv források tartották fönn, ezen semmi okunk
kételkedni; de kétségtelen, hogy már e forrásokban is sok a zavar, és e

zavarnak egyik fokozója fcfigrdrifá. A Völsunga-saga Sigurd és Brunhild

viszonyát következleg meséli: Sigurd megöli a sárkányt és birtokába ejti

a kincset, mire az alvó Brunhildát fölkelti, a ki t rúnákra és egyéb böl-

cseségre tanítja. Egyúttal örök hséget esküsznek egymásnak, mire Sigurd

Brunhild sógorához, Heimirhez jut. Itt találja Brunhildát, a kit újra

eljegyez. Innen Gjúki udvarába kerül, hol Grimhild királyn feledtet italt

ad neki, minek következtében megfeledkezik Brunhildról és Gudrunt veszi

nül. Utóbb Gunnar nül akarja venni Brunhildát és Sigurd (Gunnar alak-

jában) keresztül lovagol a lángokon, melyek a szznek várát környezik,

felkölti az alvó valkyrját, kinek magát mint Gunnart bemutatja. Brunhild

nem érti a dolgot, mert úgy tudta, hogy a lángokon csak Sigurd tud át-

hatolni, de mivel megesküdött volt, hogy annak nejévé lesz, a ki öt fel-

költi, tényleg nül megy Gunnarhoz. — Ez elbeszélésben nincsen összefüg-

gés, nincsen egység. Sigurd kétszer kelti föl Brunhildát és kétszer jegyzi

el. Miért? Az Edda-dalokban két valkyrját találunk: az els esetben

Sigrdrifa szerepel s csak a másodikban Brynhíld. A Völsunga-saga szerzje*

ki természetesen, e dalokból merített, nem értette, hogy Sigrdrifa szerep-

lése mire való ; azért azonosította ez alakot Brunhilddal. Ez azonosítás

ismétlésekre vezetett, — de kicsoda és micsoda Sigrdrifa? és mi lehetett

e történetnek eredeti alakja?

E kérdésekre felel Sijmons Bernát ( ZeiUchrift für deutsche Phi-

lolof/ie XXIV, 1—32.. 1.), a ki kutatásainak eredményeit a következkben

foglalja össze: 1. Sigrdrifa mint tulajdonnév félreértésen alapul: e szó

a. m. «gyzelmet adó» és eredetileg egyszer epitheton volt Brunhild neve
mellett. — 2. Csak egyetlen eddai dal, a Gripísspá, ismer két valkyrját:

Sigrdrifát, a kit Sigurd felkölt, és Brunhildát, kit Gunnar számára nül
nyer. E két alak megkülönböztetésére úgy jutott a dal. szerzje, hogy a
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mondai elbeszélésnek a különböz" hagyományokban található eltér rész-

leteit kell egymásutánban akarta elmesélni, — 3. A hagyományban ugyanis

két változat volt ismeretes : az egyikben Sigurd felkölti a lángoktól kör-

nyezett hölgyet és eljegyzi ; a másikban Sigurd a neki szánt leányt fel-

költi, de nem maga veszi el, hanem Gunnaraak szerzi meg nül. Az els

esetben Sigurd htlenségében, a másodikban csalásában rejlik a tragikum

csirája. (Midn a Sigurd-monda utóbb a burgundi mondához kapcsoltatott,

megtették Brunhildát Atli nvérévé, hogy a két mondát még szorosabb kap-

csolatba hozzák egymással.) — 4. A Gripisspá és a Völsunga-saga szerzi

mind e változatokat összefoglalták és életrajzi egymásutánban mesélték

el. — o. A feredmény: Brunhild várja Sigurdot, mint azt a férfiút, kit a

végzet neki férjül szánt. Sigurd meg is érkezik, de nem a maga számára

hódítja meg a valkyrját, hanem Gunnar számára. Midn Sigurd a valkyr-

ját Gunnar számára felkölti, nem ismeri, sohasem látta elbb Brunhildát.

Tehát Sigurd els találkozása Brunhilddal ezéitalán és nem alapul az ere-

deti mondán.

— Titus Andronicusról igen érdekes és tanulságos könyvet adott

ki Schröer Arnold ( Ueber Titus Andronicu*. Zur Kritik der neusten Shakes-

pere forschuny. Marburg 1891, 140. 1.). A könyv voltaképen Fleay azon

állítása ellen van intézve, hogy a kortársak tévesen tulajdonították a tragé-

diát Shakespearenak és hogy a darab szerzje eshetleg Marlowe. Schröer

helyesen hangsúlyozza, hogy Meres F. nyilatkozatában (1598) és az lf?23-iki

folio-kiadás szerkesztinek tájékozottságában semmi okunk kételkedni;

ezek pedig Shakespearenak tulajdonítják a Titus-tragédiát. Schröer azután

behatóan kutatja e darab keletkezését és azokat a mintákat, melyeket

Shakespeare e mve megírásánál követett.

Egyik érdekes kérdés itt : az 1593-ban els ízben említett ,Titus Andro-

nikus* viszonya egy ,Titus és Vespasianus' ez. darabhoz, melyet 1592-ben

említenek és mely csupán az angol komédiásoknak iszonyú német eltorzí-

tásában maradt reánk (kiadta Creizenach a Ktirschner-féle Deutsche Natio-

naüiteratur-b&n.) E német átdolgozás oly töredékes és durva, hogy bajos

belle az angol eredetire következtetéseket vonni, annál is inkább, mert a

német író a Titus-tragédiába elég feltnen Hamletbl is dolgozott bele

motívumokat. Mégis nem lehetetlen, hogy mind a két Titus-darab Shakes-

peare mve, hiszen ,Hamlet* els és második szerkezete is nagyon külön-

böznek egymástól.

A darab forrása ma is ismeretlen és Schröer csak annyit tud kimu-

tatni, hogy a történetben is szerepelt egy Aaron; ellenben igen érdekesen

kifejti, hogy a fiatal költnek mintája, különösen a jellemzésben, Marlowe

volt, fleg ennek ,Tamerlan* és ,A máltai zsidó' ez. tragédiái, de a

,Vérnász', valamint Peele-nek ,1. Eduárd' ez. darabja is. ,Titus Androni-

cus' voltakép nem egyéb, mint Marlowe rikító színekkel festett, túlzott

alakjainak gyjteménye, Marlowe pedig els sorban Macchiavelli (,I1 prin-

cipe'j elméleteit testesítette meg színdarabjainak fszerepliben, míg a köl-

ti megalakításban Seneca volt reá igen nagy hatással. Seneca (fleg

,Thyestes') különben Shakespearere magára is nagy mértékben hatott,
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míg Kyd-nek ,Spanish Tragedy* ez. híres darabja alig volt befolyással

,Titu8 Andronicus'-ra. Sarrazin (Anglia XII. és XIII.), tekintettel ,Ham-
let4 és a ,Spanish tragedy cselekvényének és motívumainak föltn
hasonlatosságára, azon véleményének adott kifejezést, hogy ,Hauüet( (ter-

mészetesen nem a Shakespeare mve, hanem az elször 1589-ben említett

régi darab) szintén Kyd mve. £ fölfogással szemben valószínvé teszi

Schröer, hogy a ,Spanish tragedy* csupán utánzása annak a régi Hamlet-
darabnak, mely kétségtelenül csakúgy hordta magán Marlowe iszonyatos-

ságainak és Seneca véres rhetorikájának bélyegét, mint ,Titus Andronicus.*

— Francé, franceis, franc. Gautier Lajos (Revue des questíons

historiques VII, 84) azt állította volt, hogy ,France4 a Roland-dalban ket-

ts értelemben szerepel; a) a. m. a szkebb értelemben vett Franczia-

ország : Neustria és Austrasia, és b) a, m. Nagy-Károly birodalma. E nézet

bírálatából indái ki I. Pb. Hceffe Francé, Franceis und Franc im Rolands-

liede (Strassburg 1891, 74 1.) ez. tanulmányában és kimutatja annak tart-

hatatlanságát. Francé a franczia irodalom régi emiékeiben mindig a. in,

Francién herczegség (a Loiretól északra) vagy általában a. m. frank ország.

A latin forrásokban ,France( a VII—VIII. szásadban mindig csupán

a. m. Austrasia és csak a IX. század vége óta jelöli a Seinetl északra es
Galliát is. E kifejezés ,en Francé al Ais' (t. i. Aachen, N.-Károly szék-

helye), melynek csak 843 eltt volt értelme, csupán a Roland-dalban (de a
Baligant-epizód kivételével, mely más szempontból is késbbi toldalékul

tnik föl) található (a ,Szász dal* és ,Róma pusztulása* a Roland-dalból

vették). Ais helyett áll egyszer Laon; Paris nem fordul el. (E neveket

,ftanc' és ,franceis' megkülönböztetés nélkül vegyesen használja a Roland-

dal.) Ez adatok alapján kifejti aztán szerz, hogy a Roland-dal némely
részei 843 eltt, mások 987 (Capet trónralépte) eltt, ismét mások késb-
ben keletkeztek. — De abban téved szerz, midn azt állítja, hogy ,franceis'

(ma francais) eredete : ,France= Francia -f- ense*, mert 'franceis' kétség-

telenül a. m. ífranciscus*.

— Beinké de Vos, a német állateposz, rendkívüli népszerségét a
.XVI. és XVII. Rzázadban jó részben annak a terjedelmes ,glos8ának( kö-

szöni, melyet utóbb e mhöz csatoltak, és melyben, a róka történetét

moralizáló irányban magyarázgatva, gazdag és sokoldalú erkölcsi tanítá-

sokat foglaltak ögsze. Már Hinrek van Alkmer csatolt (valószínen

1487-ben) ily prózában irt glossát az állateposz németalföldi szövegéhez

(,Reinaerf), de ez a glossa csak csekély terjedelm töredékekben maradt

fönn (kiadta Paul-Braune, Beitrage VIII) ; ellenben teljesen megvan a
,Reinaert' alnémet átdolgozásához, a Reinke de Vos-hoz írt glossa, mely
már e munka legels kiadásaiban (Lübeck 1498 és Rostock 1517) is talál-

ható, s melyet Lübben Ágost és Prien Fr. az Reinke-kiadásaikban (18b7

és 1887) közzé is tettek. Ez úgynevezett katholikus glossával szemben a

,Reinke* harmadik kiadásához (Rostock 1539) új, xx. n. protestáns glossa

járult, melyet most Herm. Brandes (Die jiingere glosse zum Reinke de

Vos, Halle 1891, LI. és 314 1.) els izben kiadott és magyarázott. Bran-

des a terjedelmes bevezetésben mindenekeltt kifejti, hogy a két glo
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eddigi elnevezése (katholikus és protestáns) nem találó, mert félremagya-

rázható ; e glossáknak ugyanis felekezeti jellegük vagy czélzatnk nincsen, 8

így az eddigi elnevezés legfeljebb annyiban volna indokolt, hogy az elbbi

a reformatio eltt, az utóbbi az egyházszakadás után jelent meg. Helyesebb

azért ket ,régibb* és ,ifjabb* glossának nevezni. Azután igen valószínvé

teszi, hogy az ifjabb glossa szerzje Dietz Lajos epeién könyvnyomtató, ós

kimutatja, hogy Dietz munkája nem egyéb mint compilatio, melynél a

,szerz' a korabeli irodalmat valóban meglep naivsággal, sokszor szóról

szóra kurta. De azért e versbl és prózából összetákolt moralizatio kiváló

mértékben dicsekedhetett a közönség tetszésével és nagy befolyással volt

az utókorra, a mi a ,Reinke* rendkívüli népszersége mellett persze

könnyen érthet.

— Heine Henrik születésének éve és napja mai napig sincsen

megállapítva. Heine maga életének különböz szakaiban igen eltér ada-

tokat tett közzé. így kétszer is azt állítja, hogy 1800-ban született, a mi
teljesen lehetetlen; házassági oklevele szerint 1799. deczemb. 31-én szüle-

tett; ismét más adatok szerint deczember 13-án, de majd 1797-ben, majd

1799-ben. E föltn eltérés ez adatokban két forrásra vezethet vissza. Az

egyik a költ humorja, mely egy találó élez vagy ötlet kedvéért (pl. hogy

a század legels embere) készségesen módosítja a tényeket. A második

ok fontosabb. Heine szülei ugyanis már igen korán terjesztettek hamis

híreket a költ születési évérl, nevezetesen fiatalították t, hogy a kato-

nai kötelezettség alól kibúvhasson. Elster Ern, Heine munkáinak kitn
kiadója, legújabban (Vierteljahrsschrift fii?' Literaturgeschichte IV, 1891,

465. 1.) alapos kritika alá vette a Heine életkorára vonatkozó összes köz-

vetetlen és közvetett adatokat és igen valószínvé teszi, hogy a költ 1797.

deczember 13-án született.

— Fischart János családjának eredetérl érdekes adalékot közöl a

Haupt-féle Zeitschrift XXXV. 255. Az érseki levéltár egy okirata szerint a

mainzi érsek 1618-ban megengedi, hogy Veit Vi^cardt kmíves, mainzi pol-

gár, a városban egy házat vegyen. Ez a Veit 1621 április 23-án írt vég-

rendeletében, gyermeke nem lóvén, öröksévé testvérét, Anthonio Wie^-

hart-ot nevezi ki, a ki San Vittoréban Roveredo mellett a Misocco völ-

gyében Graubünden kantonban lakik. Ez adathoz jól illik Fischart egyik

álneve, a ki ugyanis 1588-ban így nevezi magát : ,M. Adamus Nachen-

moser von Brandenwalden aus Chuhorland*, a mennyiben t. i. a Misocco

völgye a churi püspökség alá tartozott. E szerint valószín, hogy Fischart

családja olasz eredet s hogy atyja a XVI. század közepe eltt került

Mainzba, a honnan a család utóbb Strassburgba tette át lakását.

— Wagner Lajos pozsonyi freáliskolai tanár «A német poétika

vázlata* ez. könyve ügyében Petz Gedeon bírálatával szemben terjedelmes

ellenbírálatban kifejti, hogy a bíráló azon vádja, mintha szerz a tanter-

veket nem vette volna figyelembe, nem alapos, s így végzi czikkét: • Ezek-

bl kiderül, hogy én a tanterveket és az utasításokat tiszteletben tartot-

tam s azok szerint eljártam. St tovább is mentem. Mindenütt tekintettel
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voltam a magyar poétikai oktatásra, minden mfajnál a magyar irodalom-

ból is vettem példákat A t. bíráló úr terjedelmes bírálatában megfeledke-

zett arról, hogy e füzet a német poétikának és a német irodalomtörténet-

nek nem kimerít tankönyve, hanem csak vázlata, a német nyelvi tanítás

kiegészít füzete, segédkönyvecskéje, a tanítás összefoglalása. Innét szár-

mazik a rövidsége. Nem akartam én oly b német verstant írni, mint a

Deutsche Verslehre dr. Heinrich Gusztávtól, vagy oly terjedelmes poétikát,

mint a Grundriss der Deutschen Poetik (71 lap) dr. Heinrich Gusztáv-

tól. — A bírálat részleteibe nem bocsátkozom.!

— Javítás. E folyóirat novemberi számának 929—950. lapjain

megjelent, «Tempóra. Modi» czim értekezésembe egypár értelemzavaró

hiba csúszott be. így javítandók ki:

929. lapon felülrl 6. sorban a «participiámról* zárójelbe teend.

933. « « 15. « «prseteritum» helyett praesens «

933. « « 16. < « « « «

936. « alulról 3. sor így javítandó ki : megírni, de hogy mikor való-

sul meg, vagy hogy egyáltalában megvalósul-e írási szándékom, az

. a «scripturus sum»-ban nincs kifejezve.

937. lapon alulról 8. sorban: «nevét* helyett nemét teend ki.

948. lapon a «consecutio modorúm t czímü szakasz 3. Futurum kezdet
részében a •participium, infecta» és participium, perfecta* törlend.

949. lapon fent az: « Audio avem canentem és Habebo domnm emptam*
törlend.

949. lapon a consecutio temporum 3. Futurum kezdet részben törlend

ez: Imperativus, hortativus, concessivus, nodam est; továbbá: in fini

-

tivus, infecta ; infinitivus, perfecta
;
participium, infecta, participium, perfecta.

Danielovigs Kálmán.
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sterium megbízásából. Irálytan prózai és költi olvasmányokkal. 4. átdolg.

kiadás. Budapest. Eggenberger. 1891. (8-r. 243 1.)

Ugyanaz. IV. osztály számára. — A költi mfajok átnézete s a ki-

válóbb magyar költk rövid ismertetése olvasmányokkal. 4. átdolgozott ki-
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I. Classica philologfia.

Ábel JenÖ nekrológja 101. — iro-

dalmi hagyatéka 337., 473.

Aeneis 1. Vergilius.

teschylus 656.

,

goston, szent A. dicséneke a menny-
országról 521.

Anakreon 656.

Anthologia, görög anthologiabeli epi-

grammák ford. Thewrewk 775.,

656. — latin 659.

Areopag, eredete és szerepe az athe-

naei államban 1003.

Aristophane8, a stasimon Aristopha-

nes vígjátékaiban 489. — Akhar-
naiiak 489. — Lovagok 491. —
Felhk 492. — Darazsak 492. —
Béke 493. — Madarak 493. —
Thesmopboriát ünnepl nk 494.

Békák 496. — Lysistrate 497. —
a stasimon elmélete 500. — iro-

dalom 656.

Aristoteles, Kritik der Staatsformen
des A. 99. — Poétikája ford. Ge-
réb 773.

Asinius Pollio 861.

Cato, bölcs mondásai, szövegét meg-
állapította, fordította, bevezetéssel

és jegyzetekkel ellátta Némethy
Géza 342. — irodalom 659. — di-

etichonjainak Planudes-féle fordí-

tása, 1067.

Cicero, De finibuH ed. Némethy 100.,

340. — De officiis ed. Csengeri
551. — irodalom 659,— phillipikái

10S5.

Classicai irodalmak, szerepe és m-
veldéstörténeti hatása az iskolá-

ban 1002.

Classici-philologiai bizottság 337. —
Classicus nyelvek paedagogiája.
615. — Classica-philologiai iroda-

lom Magyarországon 655.

Corneliu8 Nepos 660.

Cnriák 1. régiségek.

Demosthenes 439., 656.

Eposz, vonások a görög eposok küls
kultúrájának megértéséhez 804.

Euhemerus ed. Némethy 814., 056.
Euripides, Eyklops satyrdráma Csiky-

féle fordítása 330. — Irodalom
656.

Festus, edidit Thewrewk 341.

Firmicus Maternus astrologua 660.
Görög irodalom, a fbb költi fajok
kifejldése 163.

Görög nyelv, nyelvtanítás, újabb
hellén munkák és a hellén nyelv-
tanítás 184. — görög nyelv ki-

ejtése 344. — hellén irodalom és
hellén nyelvtanítás 454. — Beto-
núiig des Hellenischen 473. —
Szamosi görög nyelvtana 537. —
a görög nyelv kérdése. 580 — gö-
rög nyelvtani kifejezések 800. —
görög nyelvtanok és olvasóköny-
vek 658.

Gregorius Nazianzenus 337.

Gyakorlókönyv, latin a harmadik
osztály szamára 432.

Házi istenek 1. Régiségek.
Hellén nyelvtanítás 1. görög nyelv-

tanítás.

Herodotos, szerepe a vallás-erkölcsi
nevelésben 445. — irodalom 656,

Homeros, a homerosi hymnusok
Aurispa-codexének olvasásai 155.
— Odyssea I. ének ford. Kutrucz
806. — irodalom 656.

Horatius, élet és jellemrajz Szász
Károlytól 588. — irodalom 660.

Humanisták 1. Placentius.

Hymnusok 1. Homeros.
Irodalom, görög 656. — latin 659.
Joannes Botaniates 657.

Joannes Gazaeus 689.

Josephus Flavius 657.
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Kiejtés L görög nyelvtanítás.

Kisfaludy Károly «Mohács* ez. ele-

giájának görög fordításáról 307.
— Tólfy fordítása 470.

Kyklops 1. Enripides.

Latin nyelv, a reáliskolában 440. —
latin nyelvtanítás a III. osztály-

ban 444. — latin nyelvtani kifeje-

zések 800. — latin nyelvtanok és

szótárak 662.

Livius, edidit Dávid 341. — phra-
seologiája 440. — irodalom 660.

Lucanus, M. Annaeus Lucanus élete

és mvei 59. — irodalom 660.

Magyar történet görög kútforrásai

341.

Martialis, Epp. 1. I. ep. 117. 1. 318.
— irodalom 660.

Mezgazdaság 1. Régiségek.
Módi 929.

Mohács 1. Kisfaludy.

Mondattan, latin 434. — Tempóra,
módi 929. — Bartal-Malmosi latin

mondattana. 3. kiadás 983.

Mvészet, görög 913, 1081.

Nepos 1. Cornelins.

Nicander, scholia in Alexipharmaca
337. 473.

Nuntius Latinus 1. Phoenix.
Nyelvtan 1. görög nyelv, latin nyelv.

Nyelvtanítás 1. Latin nyelv, Görög
nyelvtanítás.

Olvasókönyv Szepesi-Tóth latin mon-
dattanához 434.

Oppianus 657.

Ovidius, 0. és Gyöngyösi 361. — iro-

dalom 669.

Párhuzamos idézetek 598. 730. 736.

982.

Pausanias 657.

Philologia, philol. oktatás 867.

Phoenix seu nuntius Latinus inter-

nationalis 99.

Phraseologia 1. Livius.

Pindaros 657, 1075.

Placentius drámái 596.

Planudes 1. Cato.

Plató, Theaitetos ford. Simon 924.

— irodalom 657.

Plutarchos 657.

Poétika 1. Aristoteles.

Pollio 1. Asinius.

Pott Frigyes Ágoston 548.

Praeparatiók, 1. Vergilius.

Pythagoras, és szövetkezete 1001.

657.

Quintns Smyrnaeus, Posthomerica
337.

Babszolgaság 1. régiségek.

Régiségek, görög állami 188. 322.

479. 682. — római állami 322. —
a római curiák szervezete 438. —
a rómaiak kegyes házi istenei 582.
— a rómaiak mezgazdasága 582.
— rabszolgaság az ó-korban s kü-
lönösen a rómaiaknál 796. — gö-

rög eposzok küls kultúrája 804. —
görög régiségek és a görög mvé-
szet története 913. — areopag
1003. — hazai skori régiségek
663.

Rhetorika, a classikusok ihetorikája

88.

Sophokles 657.

Stasimon 1. Aristophanes.
Stílusgyakorlatok, latin 181.

Synesius, kyrenei S. hymnusai 1.

Szótár, l)ávid-féle latin-magyar zseb-

szótár 426. — Dávid-Némethy-féle
magyar-latin zsebszótár 426.

Tempóra, módi 929, 1100.

Terentius Afer 661.

Theaitetos 1. Plató.

Theokritos 658.

Thukydides, fordította Zsoldos 101.— 1. IV. c. 37. 1. magyarázata.
411.

Történet, görög 655. — római 658.

Tryphiodorus, De exeidio Troiae 337.

Tulajdonnevek, görög tulajdonnevek

t
magyaros irása 1004.

Újgörög munkák 1. 184.

Újlatin írók 661.

Vallás, görög 1081.

Vegetius 661.

Vergilius, praeparatio az A éneiéhez

47. — Barna A eneis-fordítása 221.— irodalom 661.

Xenophon 658.

II. Magyar philologia.

Agis, Bessenyei darabja 45.

Arany, budetini monda 472, — Szondi
két apródja 788. — és Ilosvai

807. — Fülemüléje 813.

Bacsányi János és Matthisson 23">.

Bajza József és Matthisson 265. —
dramaturgiai munkálkodása 841.

951.

Battyány-hymnarium 796.

Bedekovich József 120.

Bólteky-ház, Fáy András regénye 84.

Berényi Antal drámája, Vak Béla 201.

Berzsenyi és Matthisson 240.

Bessenyei Gy. Agis-drámája 45. —
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politikai mve 527. — eltti ma-
gyar 8zinügy 567. — párhuzamos
idézet 598.

*

Billisics Márton 121.

Borss Dániel 119.

Budetini monda 472.

Chólard müve hazánkról 555.

Codex Cumanicus 213.

Csató Pál a gyri színpadon 201. —
és Bajza 857. 951.

Cseh-Szombati József 980.

Csokonai Mihály és Matthisson 236.

Czakó Zsigmond a gyri színpadon
201.

Dalokban — magyar nép érzelem- s

kedélyvilága 809.

Degré Alajos a gyri színpadon 202.

Dobsa Lajos a gyri színpadon 202.

Dolopathos és Toldi 971.

Dráma, hármas egység 216.

Dugonics András a gyri színpadon
202.

Erdélyi János 810, 815. — tanulmá-
nyai 917.

Fáy András élete Badicstól és Erdé-
ívitöl 80. — a gyri színpadon 202.

Fazekas Mihály 422. 686.

Figurák ós trópusok 783.

Fyellator (hegeds) 418.

Gaal József a gyri színpadon 202.

(iaray és Bajza 850.

Gesta Bomanorum ós Toldi 970.

1094.

Górdes hun királyról, jezsuita dráma
735.

Görög tulajdonnevek magyaros írása

1004.

Grittirl, jezsuita dráma 734.

Gyöngyösi és Ovidius 361.

Gyr színészete 195.

Hármas história 1094.

Helyesírás táblázata 450.

Henszler drámái a magyar színen.

272.

Henszlmann és Bajza 962.

Histriók 416.

Horváth Ádám élete 331.

Horváth Cyrill, Kuthen 855.

Hugó Károly a gyri színpadon 202.

Idk haszuálata 729.

Igriczek 420.

Ilosvai Toldija 807.

Irodalomtörténet áttekintése 451.

Irodalomtörténeti közlemények 587.

Iskoladrámák 113.

István hegeds 419.

Jakab István, budetini monda 472.

Jezsuita-drámák 731.

Jókai Mór a gyri színpadon SOS.

Jósika Miklós a gyri színpadon 202.
— élete s mvei 544.

kalila s Dimnah 1009.

Eaplyon család mulattatói 413.

Károlyi Gáspár élete, Szabó József-
tl 101.

Katona József a gyri színpadon 202.
Kazái- 340.

Kazinczy Ferencz és Matthisson 231,
— budetini monda 472. — és Sze-
mere 715. — Gessner fordítása
817. — levelezése II. 979. — leve-

lezése I. II. kötetéhez 975.

Kelemen L. Zaide-ja 270.

Keseri Dayka graduál 796.

Kis János és Matthisson 225.

Kisfaludy Károly a gyri színpadon
202, — és Matthisson 261.

Kisfaludy Sándor és Rousseau 102.
Kölcsey ós Matthisson 251, — ée
Szemere 712.

Költészettan, Methner könyve 209.
Kónyi, Gessner-fordítása 836.

Koros Imre 978.

Kovács Pál a gyri színpadon 202.
Lajos I., jezsuita dráma 733.

Ludas Matyi 422, 686.

Makáry György 584.

Mária-hymnusok 792.

Matthisson hatása magyar költkre
225.

Mátyásról, jezsuita dráma 733.

Majláth János, budetini monda 472.
Mednyánszky Alajos, budetini monda

472.

Miveltet igék 764.

Módok használata 729.

Moliére a gyri színpadon 205.

Munkácsy és Bajza 846.

Nagy Ignácz a gyri színpadon 202.
Ney Ferencz 808.

Nyelvtan, magyar, Simonyi Zsigmond
552. Körösi Sándor 1092.

Nyelvtani megnevezések 800.

Obernyik Károly a gyri színpadon
202.

Oláh Miklósnak ajánlott latin dráma
597.

Olvasókönyvek : Badics, Endrödi,
Jancsó 61.

Orosz és Bajza 855.

Osköltószetünk 569.

Ottó császárról, jezsuita dráma 736.
Pálos rend története 113.

Peire Vidal hazánkban 503.

Péteri Takáts József 561.
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Petfi S. és Mathisson 268, — pár-

huzamos idézet 736.

Poétika, Riedlé 50.

Poncianus históriája 1094.

Révai élete Csaplártól 72.

Eostv Zsigmond, Budetini monda
472.

Sárosi Gyula és Matthisson 267.

Sárospataki kódex 796.

Shakespeare a gyri színpadon 203.

Simái Kristóf 411, — Mesterséges
Ravaszság 570.

Szemere Pál és Matthisson 259, —
jellemzése 707.

Szent Imrérl jezsuita dráma 735.

Szent Istvánról jezsuita drámák 733,

734.

Szibinyáni-románczkör 572.

Szigeti József a gyri színpadon 202.

Szigligeti Ede mvei a gyri szín-

padon 200.

Színi kritika magyar 845.

Színügy Bessenyei eltt 567.

Szombati József 980.

Takáts József, Péteri 561.

Tamás histrio 415.

Tancz Menyhért 118.

Tatár 339.

Toldi-monda 966.

Történetünk görög forrásai 341.

Trópusok és figurák 783.

Vahot Imre a gyri színpadon 202.

Vajda Péter Othello-fordítása 204.

Vergilius, Barna Ignácz Aeneis-fordí-
tása 221.

Verseghi Ferencz epigrammja görögül
154, — mint versújító 334.

Verstani kérdések 56.

Vörösmarty lyrajának bölcsel eleme
95, — a gyri színpadon 203, —
és Mathisson 263.

Zilai Sámuel 979.

Zrínyi és Ovidius 972.

III. Germán philologia.

Aeneas Sylvius 474.

Agis. Gottsched darabja 45.

Alkmer, H. van, Reiníert 1098.

Alliteratio 1005.

Anninius és Siegfried 594.

Beissker 17.

Bileh 17.

Brooke, Romeo 592.

Bninhild és Siegfried 1090.

Bürger G. A., Vad vadász ford. 475.

Philologiai Köxlöny. XV. 10.

Carlock 23.

Dalberg Heribert 105.

Deelinatio, német általában 450, — a
fneveké 575.

Diderot, Pere de famille, és Gem-
mingen 206.

Dietz Lajos 1. Reinke 1099.

Dolch 17.

Dolmetsch 17.

Droschke 18.

Dudeln, Dudelsack 18.

Duse, Düse 18.

Edda 1096.

Elén, Elenthier 18.

Értekezések németek 336.

Euryalus és Lucretia 474.

Faust. — Népdalok róla 104, — nóp-
drámák 104, — a Dressler-féle nép-
dráma 104, — a nópdráma el-
adásai a XVII. században 470, —
a népdrámák kora 1095, — és Mar-
lowe 1096, — Goethe Faustja 1.

Goethe.
Fischart János származása 1099.

Gemmingen Ottó Henr. 206.

Germán nyelvekben szláv kölcsön

-

szók 16.

Gessner ford Kazinczy 817, — ford.

Kónyi ö36.

Goethe, Hermann s Dorothea szín-

helye 215, — Dichtüng u. Wahr-
heit ed. Kont I. 471, — mint szín-

házi intendáns 598, — olasz útja

813, — Hermann s Dorothea cse-

lekvénye 997, — Faustja 1096.

Gótok története 212.

Gottsched, Agis 45.

Grál-monda 102, 591.

Grenze 18.

Grummel 22.

Gurke IS.

Halunké 18.

Hamster 18.

Haubitze 18.

Heine H. születési éve 1099.

Helyesírás, német, táblázata 450.
Henszler bécsi drámaíró 272.

Huon de Bordeaux 589.

Jean Paul élete 588.

Iffland Ag. Vilmos Mannheimban 105.
írásjelek használata 448.

Ivein 591.

Jauche IS.

Juciit, Juchten Is.

Jutta asszonyról dráma 1096.
Kalesche IS.

Kalidasa, Sakuntula 336.

Kantschu is.

71
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Karbateche 19.

Kintus 22.

Konrád pap Roland-dala 104.

Erambambuli 19.

Kravate 19.

Kren 19.

Kretscham, Kretschem 19.

Kummet 19.

Ktirschner 19.

Kux 19.

Kyd, Spanish tragedy 1098.

Lessing Mannheimban 105, — me-
séi ed. Kont 471, — mint plagiá-

tor 471, — Leasingrl Bajza Jó-
zsef 843.

Lusche 22.

Macchiavelli és Marlowe 1097.

Mannheimi nemzeti szinház reper-

toirja 104.

Marlowe, Faust 1095, — és Shakes-
peare 1097.

Masurka 19.

Matthisson hatása magyar költkre
225.

Meiler 19.

Morse 23.

Nibelung-monda 1096.

Nörz 19.

Olvasókönyv, német : Herrmann An-
tal 768, — Schack Béla 903.

Otfried forrása 474.

Painter, Romeo 592.

Pallasch 19.

Parzival 591, — és a gral 103.

Paulus Diaconus mint Otfried forrása

474.

Peele, I. Eduárd 1097.

Peitsche 19.

Petschaft 19.

Petsche 19.

Petze 19.

Placentius Joannes 596.

Plats 22.

Platz 19.

Plinse, Plinze 20.

Plinsjan 22.

Plötze 20.

Poesie und Prosa 209.

Poétika, német 907.

Polgári dráma 448.

Polka 20.

Pomadig 20.

Popanz 20.

Pott Fr. Ág. 548.

Prahm 20.

Preiselbeere 20.

Pritsch 20.

Quark 20.

Rappuse 20.

Reinke de Vos 1098.

Roland-dal, közép felnémet 104.
Romeo és Júlia 592.

Sábel 20.

Sakuntala németül 336.

Sámi8chleder 20.

Sarrass 20.

Sark 23.

Schernberg Teod. 1. Jutta.

Schiller mint dramaturg 215,— Telije
446, — és Rousseau 447,— ifjúkora.
812.

Schmant 20.

Schmosche 21.

Schöps 21.

Schröderrl Bajza 843.

Seneca és Marlowe 1097.

Serce 23.

Shakespeare a gyri színpadon 203,
— Szent-Ivánéji álom 590, — Ro-
meo 593.— Titus Andronicos 1097.

Siegiried és Arminius 594, — és*

Brunhild 1096.

Sigrdrifa 1096.

Silk, Süke 23.

Sklave 21.

Smakka 22.

Steppe 21.

Stieglitz 21.

Talk 23.

Titus Andronicus 1097.

Tolk 23.

Torg 23.

Uekelei 21.

Uhlan 21.

Vampir 21.

Weichsel, Weichselzopf 21.

Wildschur 21.

Wolfram von Eschenbach Parzivalja.

103.

Zeisig 21.

Züle, Zülle 22.

Zobel 21.

IV. Román philologia.

Bandello, Romeo 592.

BayLe 34.

Boaistuau, Romeo 592.

Boileau 31.

Boldiero Gherardo, Romeo 592.

Brenna 24.

Brunetiére 25.

Copcaun etymologiája 339.

Castelvetro a drámai hármas egység-
rl 216.
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Ohacanus = Chan 338.

Chapelain 30.

Chateaubriand 38, 452.

Cháteauvieux, Romeo 592.

Chélard mve hazánkról 555.

Chrestien de Troyes grál-mve 102,

501.

Ciabatta 24.

Clitia, Romeo 592.

Confrérie de la Passión 289.

Copano 24.

Corneille P. a drámai hármas egység-

rl 217.

Corte Girolamo, Romeo 593.

Cousin 40.

Cravate 25.

Dante élete 593.

Diderot mint kritikus 36, — Pere de
famille 206.

Du Bellay 28.

Francé, francéis szók eredete 1098.

Galoscia 24.

Groto Luigi, Romeo 592.

Guyon Lajos, Romeo 592.

Hardy Sándor 288.

Három egység a drámában 30.

Heinsius Dániel a tragédiáról 217.

Huon de Bordeaux 589.

Ivein 591.

Jidov szó eredete 339.

Jodelle, Clóopátre 217.

Kazár 340.

Kritika evolutiója Francziaországban

25.

Lapazza 24.

Lombroso, lángész és téboly 737.

Luigi da Portó, Romeo 592.

Mairet, Silvanire 216.

Marivaux 448.

Masuccio, Romeo 502.

Moliére, Barabás és Katona ellenbi-

rálatai 187, — a gyri színpadon

205, — tébolya 744.

Parzival 591.

Pascal tébolya 738.

Peire Vidal hazánkban 503.

Provencal költészet 503.

Psychiatria a kritikában 737.

Ragana 24.

Rojas, Romeo 593.

Roland-dal 1098.

Román nyelvekben szláv kölcsönszók

16.

Ronsard Péter eredete 177.

Rousseau és Kisfaludy Sándor 102,

— és Schiller 446, — tébolya 753.

Scaliger 28, — a drámai hármas egy-

ségrl 217.

Scarpa 24.

Sainte-Beuve 41.

Sevin Adrián, Romeo 592.

Staelné 39.

Színpad, a franczia, a renaissance

korában 287.

Taine 42.

tatár szó eredete 339.

Vega, Lope de, Romeo 593.

Viemain 40.

Voltaire mint kritikus 35.

V. Egyéb philologla.

Albán nyelv 315.

Bolgárok története 898.

Etrusk nyelv 216.

Görögök a Balkán-félszigeten 903.

Jesiba jelenkori 815.

Kalidasa, Sakuntala 336.

Kelta népmesék 590.

Lengyel smondák 573.

Mabinogion 590.

Mythusok 993.

Physikus vallás 990.

Örmény nyelv 216.

Pott Fr. Ag. 548.

Sakuntala németül 336.

Szibinyáni-románczok a szerbeknél

572.

Szláv kölcsönszók a germán s román
nyelvekben 16.

Universitas középkori 815.

71*
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A Budapesti Philologiai Társaság tagjai 1891-ben.

I. Tiszteletbeli tagok

:

József Csász. és Kir. Fherczeg fensége, Alcsúth.

Bartal Antal, kir. tanácsos, Haraszti.

Dr. Budenz József', egyetemi tanár, Budapest.

Dr. George* Károly Ern, tanár, Gótba.

5 \Dr. Hunfalvy Pál, a M. Tud. Akadémia fkönyvtárnoka.

Dr. Schiwhurdt Hugó, egyetemi tanár, Grácz.

Szabó István, plébános, Kazár.

Dr. Télfy lián, ny. egyetemi tanár, Budapest.

Dr. Tonna Károly, egyetemi tanár, Budapest.

10 Dr. Vámbéry Ármin, egyetemi tanár, Budapest.

II. Alapító tagok:

József Csász. és Kir. Fherczeg fensége, Alcsúth 100 firt

f Dr. Ábel Jen, volt egyetemi tanár, Budapesten.. 150 •

f Horváth Cyrill, volt egyetemi tanár, Budapesten — 100 t

Gr. Kuun Géza, Maros-Németi 100 «

B. és K. iMtinovics Géza, nagybirt., Bikity, Írásbeli kötelezv. 100 írtról — «

Nogáll János, pergamoni püspök, Nagyvárad 100 «

Összesen : 100 írtról szóló Írásbeli kötelezvény és készpénzben 550 frt

III. Rendes tagok:

A •-gal jelöltek 1891 végén kiléptek

,

a **-gal jelölteket

tek meghaltak.
a választmány törölte ; a f-tel jelöl

V° 1 A tag neve

1

Lakhelye Állása
Mely
értl

Abday József . - . __. Nagy-Ées.. -__ plébános 1886

Dr. Acsay Antal ... Nyitra... ... k. r. tbeologiai tanár 1885

í Áldori Bertalan . . ... Fegyvernek . _

.

tanárjelölt 1890

1 Alexits György.. _.. Kassa ... ... kir. tank. föigazg. irnok 1889

5 Ambrus Mór.. ___ ... LoRoncz ... ... állami fögymn. tanár... 187*

Dr. Angyal Dávid ... Budapest ... egyetemi könyvtartiszt. 1881

Gr. Apponyi Sándor . Lengyel ___ ___ frendiházi tag ... ... 1888

Dr. BadicB Ferencz ... Budapest ... freáliskola! tanár . 1891

Dr. Balassa József Székesfehérvár

.

keresk. akad. tanár ... 18%
10 Dr. Baligó János ... Nagy-Károly . kegy. r. fögymn. tanár . 1888

,
t Dr. Ballagi Mór . ... Budapest .. ny. ref. theologiai tanár 1881

Balogh Péter ... ._. Zombor _ ... áll. fögymn. tanár. ... 1883
' Baló József ... Budapest minta-polgárisk. tanár 1886

Bancsó Antal Sopron... ... ág. hitv. lyeeumi tanár.. 1890

15 Dr. Bánóczi József ... Budapest... . seminariumi tanár ... 1881

! Baráth Ferencz . ... Budapest ... ref. fögymn. tanár ... 1881

1

Barbarics L. ttóbert ... Zircz . ... __, r. kath. fögymn. tanár.. 1882

I
Dr. Barna Ignacz ... Budapest ___ fogorvos 1881

1
Dr. Bászel Aurél __ __. Fehértemplom állami fögymn. tanár... 1874
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Folyó

szám
A tag neve Lakhelye Állása

l

Mely

évtl

tag?

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Dr. Bauer Simon ___

Dr. üayer József

Beksits Ignáoz ... ...

t Dr. Bélay Jen
Dr. Beöthy Zsolt ...

Dr. Berger E. János ...

Bermüller Ferencz _~
BinderJen _

Blanár Ödön _._ ...

Bódiss Jusztin ... ...

Bolla Lajos ___ ...

Dr. Boros Gábor... ...

Bossányi József

Bozsenik Béla

Dr. Brájjer Lajos ...

Dr. Brassai Sámuel ...

Breznyik János _._ ...

Dr. Burány Gergely. .

Burián János. _.

Buzássy Ábel ...

Dr. Császár Árpád ...

Dr. Csengén János ...

Cserei József

.

Dr. Cserép József ...

Cserhalmi Samu... ...

Cserni Ern
Csomár István _._ ...

Csorba Mária, Nagyné
Dr. Cssz Imre ___ _..

Czvach Gyula ... ...

Dr. Danielovies Kálmán
Dávid István . ...

Dergács Sándor _ ...

Dévay József . ... ...

Dóczi Imre ... _._

DrajkóBéla ...

Elischer József . _

Endrei Ákos.. ... ...

Dr. Erdélyi Károly ...

Dr. Erdélyi Pál ... ...

Dr. Erdi Béla.. ...

Fábián Imre.. ... ...

Faludi Miksa ... ...

Faragó János. ... ...

Farkas József ... . .

Fejér Adorján Géza ...

Fekete Fidél ... ...

Lcse ... _„
Budapest ...

Kaposvár

Budapest . .

.

Budapest ...

Budapest... ...

Budapest ...

Brassó ... ...

Beszterczebánya

Pannonhalma.

Temesvár ...

Nagyszeben ...

Nyitra-Novák

Lúgos

Nagy-Becskerek

Kolozsvár ___

Selmeczbánya .

Keszthely

Lo8oncz ... ...

Pécs ... ...

Budapest. __ ...

Budapest ...

Léva.. — _ ...

Sátoraija-Ujhely

Budapest... ...

Gyöngyös ...

Munkács ... ...

Kaposvár ...

Rózsahegy

Versecz

Zombor ...

Budapest

Nagybánya

Szegszárd ...

Debreczen. ...

Budapest ...

Nagyszeben ...

Csurgó... ...

Temesvár.. ...

Budapest —
Budapest. __ ...

Jászó ... ...

Székesfehérvár

.

Karczag . ...

Kolozsvár . ...

Baja

Sátoralja-Ujhely

állami freálisk. tanár

kir. kath. fgymn. tanár

áll. fgym. tanár... ...

állami freálisk. tanár

egyetemi tanár

egyetemi tanár _ _ _ ...

kir. kath. fgymn. tanár

állami freálisk. tanár. _

kir. kath. fgymn. tanár

henczés fgymn. tanár

kegy.-r. fgymn. tanár .

állami fgymn. tanár ._

plébános ... __ ...

kir. kath. fgymn. tanár

szerkeszt ... ... ...

nyg. egyet, tanár. ...

ág. hitv. fgymn. igazg.

gymn. igazgató ... ...

állami fgymn. tanár

.

r. kath. fgymn. tanár.,

kii*, kath. fgymn. tanár

gyakorló fgymn. tanár

kir. kath. fgymn. tanár

r. kath. gymn. tanár ...

p. ü. min. számtiszt ..

gymn. tanár... .__ ...

állami algymn. tanár...

polg. leányisk. igazgatón

r. kath. gymn. tanár..

_

freálisk. h. tanár. ...

állami fgymn. tanár ...

kir. kath. fgymn. tanár

áll. fgymn. tanár

p. ü. igazg. irodavezet

ref. fiskolai tanár ...

kegy.-rendi föigymn. tan.

kir. tanker. figazgató. _

ref. fgymn. tanár .__

kegy.-rendi fgymn. tan.

múzeumi tisztvisel ...

Fer.-J. nevelint. korm.

r. kath. fgymn. tanár _.

keresk. akad. igazgató.,

ref. gymn. h. igazgató

róm. kath. fgymn. tanár

cziszt. r. fgymn. tanár

kegy.-rendi gymn. tanár

1886

1889

1881

1886

1881

1884

1874

1883

1886

1888

1888

1881

1883

1886

1891

1881

1874

1881

1885

1890

1885

1881

1886

1882

1881

1887

1881

1887

1883

1891

1884

1885

1888

1888

1881

1881

1874

1886

1884

1883

1881

1881

1881

1889

1881

1889

1888
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Fekete József ... .__ Budapest ... nevel- és tanint. tulajd. 1890

Fekt Ferencz ... ... Pancsova ._ ... áll. fögymn. tanár.. ... 1877

Ferenc Valdemár.. ... Fehértemplom állami fögymn. tanár .. 1883

70 Dr. Ferenczy József.. Budapest .. ... közokt. tanácsjegyz ... 1886

Ferszigán János. Belényes fögymn. tanár 1890

Dr. Fialowsky Lajos.. Budapest kir. kath. Ígymn. tanár 1886

Dr. Fináczy Ern. Budapest ... állami fögymn. igazgató 1881

Fludorovics Zsigmond J. Privigye ... ... kegy.-rendi gymn. tanár 1885

75 Fiók Károly.. ... ... Bndapest ... ref. fögymn. tanár . ... 1887

Dr. Fodor Gyula ... Szathmár.. kir. kath. fögymn. tanár 1885

Forberger László . . ... Bonyhád ... ág. ev. algymn. tanár

.

1886

Dr. Friml Aladár ... Zsolna ... kir. gymn. tanár.. 1883

Dr. Fraknói Vilmos _.

.

Budapest ... püspök, akadémiai aleln. 1881

80 Dr. Fröhlich Róbert.. Budapest.. ... ág. hitv. fögymn. tanár 1881

Füredi János. ... ... Nagykanizsa.. kegy.-rendi fögymn. tan. 1886

Gaál Mózes ... ... Pozsony ... ... kir. kath. fögymn. tanár 1890

Gártner Henrik Losoncz _ _._ tanár ... _ ... 1885

Dr. Geréb József ... Losoncz áll. fögymn. tanár ... 1882

85 Geréb Márton Kolozsvár ... ref. fögymn. tanár ___ 1875

Géresi Kálmán Debreczen. .... ref. fiskolai tanár... 1881

Gerevics Gusztáv.. ... Fehértemplom állami fögymn. igazgató 1881

Gergye Lénárd.. ... Esztergom. ... r. kath. fögymn. tanár __ 1885

Glósz Miksa _. Csiksomlyó... r. kath. fögymn. tanár 1888

90 Dr. Griesbacb Ágost. Budapest .. ..... Fer.-J. neveliut. tanár 1883

Gurnesevits Lajos ... Munkács _ állami fögymn. tanár . 1888

Dr. Gyárfás I. Tihamér Nagyszombat _ r. kath. fögymn. tanár .. 1888

Dr. Gyomlay Gyula... Budapest gyakorló fögymn. tanár 1882

György Lajos Losoncz . ... állami fögymn. tanár... 1881

95 Gyri Gyula ... ... Tata kegy.-rendi gymn. tanár 1888

Dr. Gyulai Pál _ Budapest ... egy. tan., frendiházi tag 1881

Gyürky Ödön Budapest .. ... tan., a b. kath. kör titkára 1890

Háhn Adolf... ... ... Székesfehérvár állami föreálisk. tanár. _ 1881

Hajnal Imre ... ... Budapest .. ... kegy.-rendi fögymn. tan. 1884

100 •Hajós Ben . ... ... Pápa benczés fögymn. tanár... 1888

Dr. Halász Ignáoz ... Székesfehérvár áll. föreálisk. tanár ... 1881

Dr. Hám Sándor. .. ... Kolozsvár ... r. kath. fögymn. tanár .. 1889

Dr. Harracb József... Budapest.. ... közs. föreálisk. tanár... 1888

Haslinger Ferencz. ... Arad ... ... kir. kath. fögymn. tanár 1881

105 Dr. Hatala Péter ... Budapest egyetemi tanár ... ... 1881

Hegeds Béla ... . Budapest ... állami fögymn. tanár 1881

Dr. Hegeds István.. Kolozsvár.. ... egyetemi tanár 1881

Heheleiu Károly _ Szatmár. . . kir. kath. fögymn. igazg. 1881

Dr. Heinrich Alajos.. Budapest .. ... állami fögymn. tanár... 1881

110 Dr. Heinrich Gusztáv . Bndapest ..

.

egyetemi tanár 1881

Dr. Heinrich Károly . Budapest.. ... keresk. akad. tanár ... 1881

Héjjá* Elek.. _ Kis-Ujszállás.. ref. fögymn. tanár . .

.

1890

Hellebrant Árpád ... Budapest .. ... m. t. akad. könyvtártiszt 1881
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Henning Rudolf... ___ Déva ... ... állami freálisk. tanár.. 1889

115 Dr. Herald Ferencz .

.

Budapest kir. kath. fgymn. tanár, 1883

Dr. Herrmann Antal ... Budapest polg. tanítókép. tanár 1887

Dr. Herzl Mór... ... Budapest ._ ... magánzó 1881

Himpfner Béla ... ... Jászberény ... kath. fgymn. igazgató 1882

Dr. Hittrioh Ödön ... H.-Böszörmény

.

ref. gymn. tanár 1885

120 Dr. Hofer Károly.. ... Budapest ... állami freálisk. igazg... 1874

Dr. Hoffmann Frigyes Brassó állami freálisk. tanár... 1882

*Holczinger Imre . ... Vácz ... ... kath. fgymn. tanár.. 1883

Dr. Hóman Ottó ... Budapest .. ... kir. tanker. figazg. ... 1881

Dr. Horváth Cyrill ... Zircz ... ... cziszt. rendi tanár ... 1888

125 Horváth György . .. Kecskemét. ... kegy.-r. fgymn. tanár .. 1886

Horváth József Marosvásárhely ref. collég, tanár ... 1888

Dr. Horváth József... Csurgó ref fgymn. tanár . ... 1888

Incze István Sátoralja-Ujhely kegy.-r. gymn. tanár ... 1888

Istvánffy Pál Kassa. r. kath. fgymn. tanár 1888

130 Dr. Iványi Ede ... Losonoz _ ... áll. fgymn. tanár 1884

Dr. Jancsó Benedek.. Budapest _. ... kir. kath. fgymn. tanár 1888

Janda Gy. Bernardin... Pannonhalma benczés tanár 1888

Janny László ... ... Kecskemét ... kegy. r. fgymn. tanár 1882

Jánosi Boldizsár. __ ... Újvidék kir. kath. fgymn. tanár 1886

135 Jurkovich Emil . ... Beszterczebánya kir. kath. fgymn. tanár 1881

Kalmár Elek _ Lcse kir. kath. fgymn. tanár 1885

Dr. Kanynrszky György Budapest ... egyetemi tanár 1883

Kapás Lajos Aurél ... Sátoralja-Ujhely kath. fgymn. tanár ... 1886

Dr. Káplány Antal... Szabadka ._ ... fgymn. tanár 1885

140 Káposztássy Jusztinián. Eger fgymn. tanár ... ... 1881

Kapszdorfer Gyula... Kisselmecz rozsnyói egyh. m. áld. 1888

Dr. Kassai Gusztáv ... Budapest ... kir. kath. fgymn. tanár 1881

Dr. Katona Lajos ... Budapest... ... kir. kath. fgymn. tanár 1890

•Katona Mihály ... ... Kecskemét ... ref. fgymn. tanár. ... 1883

145 *Keczer Géza Sátoralja-Ujhely kath. gymn. tanár ... 1888

Kempf József. ... ... Budapest ... áll. fgymn. tanár 1882

f Kiáltossy József __ Budapest... ... állami fgymn. tanár... 1886

Király Pál ._ Budapest _ . áll. tanitóképezdei tan. 1874

Dr. Kircz Jakab ... Szeged áll. freálisk. tanár ... 1886

150 Kiss Alberti ... ... Eperjes.. ... ev. collegiumi tanár ... 1891

S. Kispál Mihály... ... Marosvásárhely ref. fgymn. tanár ... 1882

Dr. Kis Sándor. ... Nagybecskerek __ kegyesr. fgymn. tanár.. 1886

*Dr. Klekner Alajos Kassa ... ... kir. jogakad. igazgató— 1884

Kocsner József ... ... Beszterczebánya kir. kath. fgymn. tanár 1883

155 Kolonics Lipót.. ... Székesfehérvár

.

r. kath. fgymn. tanár.. 1881

Könnye Nándor ... ... Nagyvárad ... áll. freáliskolai tanár 1889

Kont Ignácz ... ... Le Havre... .... professeur ... ... ... 1881
f

Korber Imre ... ... Csiksomlyó... r. kath. fgymn. zenetan. 1891

1
Kotunovics Sándor... Nagyvárad r. kath. fgymn. tanár .. 1881

160
1

Dr. Kovalik János Trsztena kir. kath. algymn. tanár 1883
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Kovács József ... ... Privigye _ — kegy.-r. gymn. tanár 18*8

Köpesdy Sándor. ... Budapest... . . állami fögymn. igazg

—

1874

Körösi Henrik ... ... Pécs áll. freáfiskolai tanár . 188*

Kraszayánszky Károly Trencsén .. ... kir. kath. fgymn. tanár 1885

166 Dr. Kransz Jakab. ... Budapest ... polg. iskolai tanár. ... 1881

Dr. Krcsméry Károly. Nagykikinda ... gymn. igazg. ... ... 1886

Kroller Miksa. ... ... Kszeg. r. kath. algymn. igazg... 1884

Dr. Knnos Ignáoz ... Budapest... ... egyetemi magántanár... 188i

Kutrucz Rezs Pozsony... kir. kath. fgymn. tanár 1891

170 Dr. Kuzsinszky Bálint Budapest . . múzeumi segédr . ... 18*5

Dr. Kyacsald János ... Pozsony ... ... ev. lyceumi tanár . ... 1891

Lászlófy Kamill ... ... Gyr. ... ... r. kath. fgymn. tanár .

.

1886

Latkóozy Mihály Eperjes. ... kir. kath. fögymn. tanár 1887

Dr. Lázár Béla Budapest . tanár .. ... ... ... 1887

175 Lázár István . ... ... Nagyenyed . .

.

ref. fiskolai tanár ... 1886

Lehr Albert ... ... Budapest ... ág. ev. fgymn. tanár ... 188á

Lenkei Henrik ... ___ Budapest. .. ... áll. freálisk. tanár ... 1SS5

Dr. Létmányi Nándor Temesvár.. ... áll. fels leányiskolái tan. 1888

Lichtenegger József ... Nagybánya ... áll. fgymn. tanár. ... 1888

180 Lintner Lajos Budapest községi freálisk. tanár. 1874

Liska János __ Szarvas ... ... ág. ev. fgymn. tanár.. 1891

Liszkay Etele Eger ... ... czi8zt. r. tag és tanár ... 1889

Losonczi Lajos... ._. Késmárk ág. hitv. lyceumi tanár.. 1885

Macska Lajos ... ... Nagy-Károly.. kegyesr. gymn. tanár . ,

.

1888

185 Madarász Pál Szeged kegyesr. fgymn. tanár 1885

Madzsar Gusztáv Makó ... . . polg. iskolai tanár. ... 1885

Malatinszky János ... Zsolna ... ... kir. kath. algymn. tanár 1881

Dr. Margalits Ede ... Zombor . ... állami fgymn. igazg... 1874

Markovics Sándor ... Gyr. ... ... állami freálisk. tanár.. 1*84

190 Markusovszky Sámuel _ Pozsony . ... ág. ev. lyceumi tanár 1S81

Martinkovics Iván ... Budapest magánhivatalnok. ... 18S8

Márton Jen Pozsony. ... ág. ev. lyceumi tanár. .

.

1883

Marnsák Pál ... ... Sopron ... ... áll. fels leányisk. igazg. 1888

Máthé György ... ... Nyíregyháza .

.

ág. ev. fögymn. tanár.. 1885

195 Matskássy József Szeged ... ... áll. freálisk. tanár... 18*1

Matter János Debreczen ... r. kath. algymn. tanár. 1885

Dr. Maywald József... Budapest kegyet r. fgymn. tanár 1877

Mazuch Ede Ungvár.. ... kir. fgymn. tanár ... 1889

Mérei Kálmán.„ ... Esztergom r. kath. fögymn. tanár. 18*8

200 Mészáros Lajós ... ... Zenta ... ... közs. fögymn. tanár ... 1885

Mócs Szanis7ló Pécs . ... fgymn. tanár ... ... 1891

Dr. Molnár Samu Pál... Kolozsvár ... tanár. 1888

Mondik Pál Temesvár- kegy. r. fgymn. tanár . 1888

Móravcsik Géza ... Szarvas ... ... ág. ev. fgymn. tanár .. 1881

205 Mórocz Emilián . . Pápa ... . . kath. algymn. tanár.. 1*80

Dr. Morvay Gyz. . _ Nagybecskerek. fgymn. tanár ... ... 1886

Moser József ... ... Újvidék _ ... kir. kath. fgymn. tanár 1881
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Munkácsy Elek _._ .__ Trenosén kir. kath. fgymn. tanár 1885

Nagy Károly ... ... Kolozsvár ... keresk. akad. tanár... 1881

210 Nagy Zsigmond ... . Debreczen . ... ev. ref. fgymn. tanár... 1890

Náményi T. Lajos _ _

.

Miskolcz. ... magánhivatalnok . _

.

1887

Nátafalussy Koméi ... Kassa. ... ... r. kath. fgymn. igazg... 1881

Dr. Négyesy László . _

.

Szolnok . . áll. fgymn. tanár 1888

Németh Regináid ... Sopron ... ... kath. fgymn. tanár ... 1888

215 Dr.NémethyGéza ... Budapest ... kir. kath. fgymn. tanár 1884

Nikolies Ignácz ... ___ Budapest... ... kir. kath. fgymn. tanár 1887

•Olejoyics János ... ... Kecskemét r. kath. fgymn. tanár. 1882

Pacher I. Donát Gyr ... .. r. kath. fgymn. tanár. 1884

Pácz Sándor _ Kolozsvár . ... r. kath. fgymn. tanár . 1888

220 Palmer Kálmán Budapest ... országházi tisztvisel... 1888

Pap Ev. János _ .

.

Temesvár. ... kegy.-r. fgymn. tanár.. 1885

Papp Mihály _ Halas ref. fgymn. tanár ... 1885

Párkányi Gyula ... Eperjes ... ___ kir. kath. fgymn. tanár 1884

Dr. Patrubány Lukács Budapest ... keresk. akad. tanár 1884

225 Dr. Pauler Gyula . ... Budapest.. ... országos levéltári igazg. 1887

Paulik A. Miklós. ... Kassa ... ... szepesmegyei áldozár _. 1883

Paulik József. ... Trenosén .. ... kir. kath. fgymn. tanár 1882

Dr. Pecz Vilmos .__ Kolozsvár ... egyetemi tanár 1881

Perényi Adolf ... ... Temesvár . ... áll. freálisk. tanár... 1888

290 Perényi Otmár ._ .__ Gyr ... ... kath. fgymn. tanár ... 1890

Petrovich Ferenoz . ... Nagyvárad kir. tan. lat. sz. kanonok 1874

Dr. Petz Gedeon ... Budapest ... egyet, magántanár. ... 1883

Pfeiffer Antal. ... ... Temesvár r. kath. fgymn. igazg.

.

1874

Pintér Ede. ... _.. Kaposvár . .

.

állami fgymn. tanár..

_

1886

235 Pircbala Imre ... ... Pozsony ... ... kir. kath. fgymn. igazg. 1881

Polgár György. .. ._. Miskolcz kir. kath. algymn. igazg. s 1886

Popini Albert. ... — Magyar-Óvár ... r. kath. gymn. tanár. 1887

Posch Árpád ... ... Nagybánya ... áll. fgymn. tanár . ... 1888

Dr. Pozder Károly. ... Budapest .. ___ kir. kath. fgymn. tanár 1876

240 Dr. Pruzsinszky János Budapest áll. fgymn. tanár.. ... 1883

Dr. Radinovics Iván ... Budapest .. ... belügymin. s.-fogalmazó 1888

Radlinszky József ... Szatmár. ... kir. fgymn. tanár 1881

Dr. Radnai Rezs... _ .

.

Budapest .. ... kul. min. segédfogalmazó 1885

Dr. Radó Antal.. ... Budapest ... hírlapíró. ... ... ... 1883

245 *Randweg Mihály . ... Vácz.. ... ... kegy.-r. fgymn. tanár 1882

Ranschburg Viktor ... Budapest _ .. •Athenaeumi kiadh.fn. 1888

Ráth György.. ... ... Budapest _. ... tanácselnök 1886

Bécséi A. Viktor. ... Esztergom ... kath. fgymn. tanár ... 1884

Dr. Reményi Ede.. ... Budapest .. ... kir. kath. fgymn. tanár 1883

250 Reitmann Ferencz ,._ Zenta ... ... •Zentai Ellenr* szerk. 1874

Réti Ferencz. ___ ... Budapest.. ... kegy.-r. fgymn. tanár 1886

Révész Ferencz Cyrill Szilágy-Somlyó minoritarendi tanár ... 1888

Richter László ... ... Nyitra... ... fgymn. tanár ___ ... 1888

Dr. Riedl Frigyes ... Budapest.. ... községi freálisk. tanár. 1881
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255 Dr. Román Sándor ... Budapest ... egyetemi tanár 1881

Rózsa Vitái ... ... Esztergom . ... kath. fgymn. tanár ... 1888

Dr. Rupp Kornél Szombathely ... prém. r. kanon. gymn. tan. 1888

Salamin Leó ... _.; Sopron állami freálisk. igazg. . 1881

Samu Ferenoz ... ... Gyr.. _ r. kath. fgymn. tanár. 1883

260 Sarudy György.. ... Debreozen . . ev. ref. fgymn. tanár 1890

Dr. Schack Béla ... . Pozsony ker. akad. tanár ... 1885

Schambach Gyula ... Kaposvár ... állami fgymn. tanár ... 1887

Schill Salamon Budapest.. ... seminariumi tanár ... 1882

Scblott Gyula Eperjes.. ... kir. kath. fgymn. igazg. 1881

265 Dr. Schnabel Róbert ... Budapest kir. kath. fgymn. tanár 1887

Schöffer Leó István Szilágy-Somlyó gymn. tanár ._ 1888

Schuber Mátyás Rozsnyó ág. ev. fgymn. tanár.. 1883

Dr. Schullerus Adolf. Nagy-Szeben.. ág. ev. tanitókép. tanár 1888

Serédi Dénes. ... .... Kszeg ... ... benczés tanár. _.. 1890

270 Serkei Szabó József... Naprágy . ... ev. ref. lelkész... ... 1888

Dr. Simon J. Sándor. ._ Zombor _ áll. fgymn. tanár 1881

Dr. Simonyi Zsigmond Budapest ._ ... egyetemi tanár. . 1881

Somogyi István ... ... Léva __. — gymnasiumi tanár. ... 1888

Spitkó Lajos Székesfehérvár kir. tanker. figazgató 1883

275 Steuer János _. Szék.'Udvarhely állami freálisk. tanár. . 1883

Straub József Budapest kir. kath. fgymn. tanár 1887

Stromp József Kis-Ujszállás.. ev. ref. gymn. tanár ... 1885

Szabói. Elek ... ... Lekér, (Barsm.) kath. segédlelkész _ ... 1885

Szabó Szilveszter.. ... Esztergom fgymn. tanár ... ... 1881

280 Szalay Gábor ... ... Pécs cziszt.-r. fgymn. tanár 1889

Szalay Gyula. Nagy-Krös ... ref. fgymn. tanár _ ... 1881

Szalay Gyula ... ... Léva.. ... ... kath. fgymn. tanár... 1888

Szalay Károly Budapest ... ref. fgymn. tanár. ... 1887

Dr. Szamosi János ... Kolozsvár .. ... egyetemi tanár 1875

285 Dr. Szász Károly Budapest ... ref. püspök, frendih. tag 1883

Szeitl Kamill. ... ... Sz.-Fehérvár ... fgymn. tanár... ... 1891

Dr. Székely György... Nagy-Krös ... ref. fgymn. tanár ... 1885

Székely Salamon.. ... Arad ... ... állami freálisk. tanár.. 1881

Dr. Szemák István . . Budapest állami fgymn. tanár ... 1886

290 Szerelemhegyi Tivadar Budapest ... kir. kath. fgymn. tanár 1884

'Szerencse Menyhért... Eger.. ... ... r. kath. fgymn. tanár. 1882

Dr. Szigetvári Iván... Budapest ... állami fgymn. tanár... 1888

Dr. Szilagyi Albert ... Nagy-Kalló ... állami freálisk. tanár.. 1886

Szilágyi István ___ ... Mármaros-Sziget ref. lyceumi igazgató. 1881

295 Szilaai Mór_ .__ ... Budapest .. ... állami fgymn. tanár... 1881

Szinger Kornél Szeged... ... fogyinn. tanár ... ... 1888

i
Dr. Szinnyei József... Kolozsvár.. ... egyetemi tanár .. ... 1883

Szinyei Endre ... ... Sárospatak ... ref. fiskolai tanár... 1874

Szkimzevice Kornél.. Pancsova állami fgymn. tanár... 1883

300 Szke Adolf.. ... ... Losoncz . .... állami fgymn. tanár 1881

Szölgyémy Ferencz .. Miskolcz... ... kir. kath. gymn. tanár.. 1890
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Folyó

szám
A tag neve Lakhelye Állása

Mely

évtl

tag?

t Szunter Nándor . ... Nagybánya ... állami fgymn. igazg. .. 1881

Dr. Takáte Sándor Budapest.. ... kegyesr. fgymn. tanár 1887

Tamási István Nagyvárad ... freálisk. tanár 1888

305 Teli Anasztáz ... ... Gyr. ... ... fgymn. benczés tanár 1891

Dr. Theisz Gyula ... Budapest.. ... áll. freálisk. tanár... 1888

Dr. P. Thewrewk Emil. Budapest ... egyetemi tanár 1874

Tiber Ágost Budapest . . ... állami freálisk. tanár.. 1881

Timár Pál ... ... ... Budapest ... kir. kath. fgymn. tanár 1885

310 Dr. Tóth György Léva ... fgymn. igazgató. ... 1886

Dr. Tóth Kálmán . ... Budapest ág. ev. fgymn. tanár ... 1885

Túri Mészáros István

.

9 ? 1885

Dr. Uhlárik János. ... Nagyszombat

.

fgymn. tanár 1888

Dr. Váozy János Budapest muz. könyvtári segédr 1886

315 Vajdafy Géza Ungvár kir. kath. fgymn. tanár 1874

Dr. Vali Béla ... ... Budapest.. — közokt.-min. fogalmazó. 1882

Varga József. ... ... Debreozen ... róm. kath. gymn. tanár 1889

Dr. Vári Rezs Nápoly . __ ... tanár .. 1886

Várkonyi Endre S.-Szent-György ev. ref. fgymn. tanár 1881

320 Várkonyi Odiló Esztergom. ... r. kath. fgymn. tanár... 1888

Vass Sámuel Nagy-Krös ... ref. fgymn. tanár. ... 1881

Veress Ignácz Nagyszeben ... állami fgymn. igazg 1881

Dr. Versényi György.

.

Körmöczbánya.. állami freálisk. tanár.. 1885

Virkler Endre ... Budapest ... kir. kath. fgymn. tanár 1874

325 Volf György ... ... Budapest __ — gyakorló fgymn. igazg. 1874

Rövid Vozári Gyula _._ Rimaszombat

.

egy. prot. fKymn. tanár 1881

Dr. Wagner Lajos ... Pozsony állami freálisk. tanár.. 1875

Dr. Wargha Samu. ... Pannonhalma alperjeL. ... ... ... 1882

Dr. Weninger László. Budapest közs. freálisk. tanár... 1888

330 Wieder Gyula ... Gyulafehérvár fgymn. tanár... ... 1889

Wigand János... ... Panosova . . ... állami fgymn. tanár... 1881

Wirth Gyula . ... ... Beszterczebánya kir. kath. fgymn. tanár 1885

Wolff Béla Székesfehérvár . állami freálisk. tanár.. 1885

Zichy Antal ... ... Budapest ... frendiházi tag 1881

335 Dr. Ziehen Gyula . ... Frankfurt a/M.. gyakorló tanár 1888

Dr. Zimányi József .. Trenosén ... fgymn. tanár ... ... 1885

Dr. Zindl Béla ... ... Szolnok ... ... áll. fgymn. tanár ... 1888

Dr. Zlinszky Aladár.. Zombor . ... áll. fgymn. tanár 1888

Dr. Zolnai Gyula Székesfehérvár . áll. freálisk, tanár... 1889

340 Dr. ZoltványL. Iión__ Pannonhalma benczés tanár 1887

Zsoldos Ben. Sárospatak ref. fiskolai tanár... 1883
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:

Folyó A tag neve

10

15

20

25

30

35

40

45

**Almásy János ... _._

•Bálinth György- —
Bartha József

Bittér Illés.

Borosa Mihály ... ...

Bölcsházy István . _ ...

Csiki Lajos _

Curitia János _„_ ...

Dr. Demek Gyz ...

Esztegár László

Ezner Gyz . _ ...

Eyszrich György. .. ...

Fölkel Béla

Dr. Halász Frigyes ...

Hatala József

Ineze Béla ...

Inoze József ...

Jakoblovits Lajos . . . .

.

Kapos8y Endre.. ...

Károly J. Vilmos.. ...

Kerekes Ferencz

Kis Béla ... ... ...

Kiss Lajos . . . . . .

Kováts S. János.. ...

Kövér Sándor ... . .

Labancz Mihály.

Lahne Vilmos ... ...

Lehr Vilmos . .

Máthé Lajos . ... ...

Mészáros Jen ... ...

Mészáros Sándor ...

Mihalik Sándor . ...

Molnár József ... ...

Mráz Elek ... ... ...

Nagy Pál.. ... .

Dr. Negovetich Arthur.

Piláthy Béla ... ...

Rafain Jakab. _

Reibner Márton. ...

Róna Lajos... ... ...

Bórák Imre

Rózsa Géza . ...

•Sándor János

Dr. Schmidt Attila...

Schmidt Frigyes... ...

Dr. Schmidt Márton.

Sebestyén Gyula .. ...

Lakhelye

Budapest .

.

Gyulafehérvár

Budapest .. ....

Pécs

?

Budapest

Marosvásárhely

Budapest . ....

Nagyvárad ...

Budapest .. ...

Pozsony. ...

Budapest _. ...

Ungvár.. ...

Budapest .

BudapeBt ...

Sopron

Budapest ....

Budapest

Baja ... ...

Budapest

Tibold-Darócz .

Budapest _ .

.

Budapest

Deés

Bácsfalu . .

Budapest ...

Szolnok . .

Budapest .. ...

Budapest . .

Budapest .. ...

Budapest .

Budapest ...

Nagyenyed. ...

Budapest .. ...

Budapest ...

Fiume . ....

Budapest ...

Kolozsvár.. ...

Budapest ...

Újpest

Budapest .

Budapest .

Brassó

Kassa .. ...

Beszterczebánya

Budapest ...

Budapest .. ...

Állása

bölcs, hallgató

gymnasiumi tanár ...

tanárjelölt ... ... ...

cziszt.-rendi tanár ...

tanár ... ... ... —
böloaészethallgató ...

ref. fgymn. tanár ...

tanárjelölt.. ... ...

freáliskolai tanár. ...

bölcsészethallgató ...

tanár . ..

tábori lelkész ... ...

kath. segédlelkész .

köz- és váltóügyvód

kegyesrendi tag

gymn. tanár . — —
bölcsészethallgató . . _

tanárjelölt - ._.

cziszt.-r. fgymn. tanár

cziszt.-rendi tanárjelölt

nevel... ...

bölcsészethallgató ...

bölcsészethallgató . ...

tanár..

oki. polg. iskolai tanár

kegyesrendi tag . ...

áll. fgymn. tanár. ...

bölcsészethallgató ...

bölcsészethallgató . ...

polg. iskolai tanárjelölt,

polg. isk. tanárjelölt .

.

polg. iskolai tanárjelölt

fgymn. tanár... ...

bölcsészethallgató . ...

polg. iskolai tanárjelölt

m. kir. állami h. tanár

polg. iskolai tanárjelölt

bölcsészethallgató . . ...

bölcséezethallgató . _ _

tanárjelölt _ ...

bölcsészethallgató . _

.

bölcsészethallgató . ...

r. kath. fgymn. tanár

.

áll. freálisk. tanár ...

ág. ev. gymn. h. tanár

kir. kath. fgymn. tanár

múzeumi hivatalnok ...

Mely
évtl

1888

1888

1890

1889

1888

1888

1885

1890

1890

1890

1885

1891

1889

1884

1891

1886

1890

1889

1889

1891

1890

1890

1891

1888

1890

1891

1883

1891

1891

1890

1891

1890

1888

1890

1890

1888

1890

1888

1890

1891

1891

1891

1889

1888

1889

1885

1888

1 Az alapszabályok li. §-a szerint « rendkívüli tag » csak egyetemi hallgató lehet.
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Folyó

Ksám
A tag neve Lakhelye Állása

Mely

évtl

tag?

Sebestyén Károly.. _.„ Budapest tanárjelölt ... ... .... 1891

Senger János Budapest . .

.

gyakorló tanár 1885

50 Simon Géza.. Aszód gymn. tanár _. 1888

Dr. Simsay Lajos ... Munkács állami gymn. tanár... 1888

Solymossy Sándor. __. F-Rév ... ... nevel... ... ... ... 1887

Soós József Budapest . .

.

bölcsészethallgató ... 1888

Sróth Péter. Budapest .

.

poig. isk. tanárjelölt .. 1891

55 Strauch Béla Körmöczbánya .

.

áli freáusk. rk. tanár. 1885

Szabó István ... Jászberény __. nevel _ . 1887

« Dr. Szadilek János ... Thurdossin ... tanár . . „ . _.._ . 1888

Szányi Béla .__ ... Budapest _._ tanárjelölt 1888

Szlávnits György ... Budapest _.. bölcsészethallgató ... 1888

60 Vízaknai Szcs Géza ... Kolozsvár tanár 1888

Tittel Lajos ... __ . Kaposvár ... fögymna8iumi tanár .

.

1888

Dr. Vietórisz József _._ Nyíregyháza ..__ ág. ev. fgymn. tanár __. 1889

Dr. Werner Adolf ... Székesfehérvár cziszterczirendi tanár 1889

Weszely Ödön ... _.. Budapest fv. polg. isk. tanár ... 1889

65 Zakkay Aladár . . ___ Baglyasalja ... polg. iskolai tanár ... 1890

V. Az E. Ph. K. elfizeti.

Folyó Az elfizet
Czíme

Moly évtl

szára lakhelye elfizet ?

Alcsúth ... ... ... Holdházy János, apátkanonok. ... 1888

Arad ... ... ... Ifj. Klein Mór, könyvárus 1888

Aszód. ... ... ... Ág. ev. algymnasium ___ ... . . 1888

Balázsfalva _ Gör. kath. fgymn. tanári kar. ... 1890

5 Bártfa. ... ... ._. Kath. gymn. igazgatóság ... ... 1889

Bécs ... ... _.. Gerold et Comp., Buchhandlung ... 1890

Békés. ... Ev. ref. algymnasium... ... ... 1883

Belényes . _ Gör. kath. fgymn. igazgatóság ... 1883

Beszterczebánya Ág. ev. algymnasium ___ 1888

10 c Kir. kath. fgymnasium . 1886

Brassó ... ... ... Ciurcu J. Nicolae, könyvárus.. 1891

« Bóm. kath. fgymn. igazgatóság... 1883

Budapest ___ Csaplár Benedek, kegy.-rendi tanár 1883

i Hornyánszky Viktor, könyvárus .. 1887

15 i Dr. Koltai Virgil, tanár... _ 1888

— Lampel Róbert, udvari könyvárus 1888

i — Pfeifer Ferdinánd, könyvárus... . . 1883

i • • • 1883

i « « • 1883

20 i I. ker. áll. polgári tanító-képezde 1886

» II. ker. kir. kath. fgymnasium.. 1886

— . __. II. ker. állami freáliskola ... Í890
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Folyj Az elfizet
Czíme

Hely éttSl

szám lakhelye elflxet?

Budapest — IV. ker. kegyesrendi fgymnasium 1883

• IV. ker. ág. ev. fgymnasium ... 1883

25 « IV. ker. köze. freáltanoda 1890

« V. ker. állami freáliskola 1890

« VI. ker. áll. polg. tanítón-képezde 1886

• Vm. ker. gyakorló fgymnasium ... 1886

« VIII. ker. orsz. izrael.tanitó-képezde 1890

90 « IX. ker. helv. hitv. fgymnasium

.

1885

Csáktornya Állami tanitóképezdei igazgatóság 1890

Csiksomlyó Róm. kath. fgymn. igazgatóság ... 1883

Debreczen Ev. ref. fgymn. tanári könyvtár. 1888

« Városi freáliskola tanári kara ... 1884

35 Déva Állami freáliskola ._. 1883

Eger Róm. kath. fgymnasium ... ... 1883

Eperjes „ Evangelicns collegium ... ... 1883

« __ Evang. collég. Magyar Társaság 1890

« Kir. kath. fgymn.. ... 1883

40 Érsekújvár Gymnasiumi könyvtár — 1883

Erzsébetváros Kath. algymn. igazgatóság%_. ... 1890

Esztergom Köz8. reáliskolai igazgatóság 1887

Feldkirch inVorarlberg Dr. Paul Lergetporer ... ... ... 1891

Fiume _. Állami fgymnasium 1886

45 Gyöngyös Közs. kath. gymn. igazgatóság... 1890

Gyönk . . Ev. ref. gymnasium.. ... ... ... 1886

Gyr.. _ Máxa Ferencz, könyvárus ... _._ 1890

« « « t 1890

« Szentbenedekrendi székház 1885

50 Györ-Szent-Márton Pannonhalmi könyvtár 1886

Gyulafehérvár Róm. kath. fgymn. igazgatóság.. 1886

Hajdu-Nánás Ev. ref. algymnasium .— 1886

Hajdu-Böszörmény .._ Ev. ref. gymn. könyvtár ... ... 1886

Jászberény Kath. fgymnasium . .
1885

55 Jászóvár ... ... ... Jászóvári könyvtár ... 1886

Kalocsa .. Érseki fgymn. könyvtár 1890

Kaposvár.. Állami fgymnasium 1883

Kassa Fgymnaaiumi önképz-kör ... ... 1890

• . Állami freáliskola 1883

60 Kecskemét ... ... Ref. lyceumi igazgatóság 1883

« .. _ . . Róm. kath. fgymnasium 1883

Keszthely Premontrei társház... ... ... — 1888

Kézsmárk .. Ág. ev. lycenmi igazgatóság. ... 1883

Kis-Kun-Halas Fgymnasiumi könyvtár _. 1888

65 Kis-Szeben _ Kath. algymn. igazgatóság... ... 1890

Kis-Ujszállás Ev. ref. gyninasium. 1886

Kolozsvár Ev. ref. fgymnasium ___ . . ... 1883

Tanár-képz intézeti igazgatóság 1883

« Kath. fgymn. önkópzö-kör — .„. 1890
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Folyó Az elfizet
Czíme

Mely évtl

szám lakhelye elfizet ?

70 Komárom — _ ... Szentbenedekrendi székház ._ ... 1883

Körmöczbánya Áll. freálisk. igazgatóság. 1883

Kszeg... Szentbenedekrendi székház 1886

Kun-Félegvháza. ... Kath. algymn. igazgatóság ... ... 1886

Kun-Szent-Miklós .. Ref. gymn. tanári kar 1886

75 Léva ._ __ Kath. gymn. igazgatóság 1883

Liptó-Rózsahegy __. Gymnasiumi könyvtár.. ... ... 1886

Lcse ___ Kir. fögymnasinmi igazgatóság ... 1883

Állami freáliskola _. __ 1888

Losoncz ._ Állami fgymnasium ... 1883

80 Lúgos ... ... ... Róm. kath. fgymn 1886

Mármaros-Sziget ... Reform, lyceum 1886

• . Róm. kath. algymn. ... 1886

Maros-Vásárhely . _

.

Temesvári M., könyvárus 1884

Meztúr .. ... „. Ev. ref. gymnasinm ... 1883

85 Miskoloz _ ... ... Reform, lyceum ... ... ... ... 1883

Munkács _ Állami gymnasium 1883

Nagybánya ... .__ MaroBsy Sándor, áll. fgymn. tanár 1887

« Állami fgymnasium — ... 1883

Nagy-Enyed .._ _._ Bethlen-ftanoda... ... ... ... 1883

90 Nagy-Kálló. ... ... Áll. reáliskolai igazgatóság ... ... 1886

Nagy-Kanizsa.. ... Polgári iskola . ... ... _ 1883

« __ Kath. fgymnasium 1883

Nagy-Károly... ... Kegy.-r. fgymnasium ._ ... ... 1883

Nagy-Kikinda ... ... Gymnasiumi tanári kar _ 1885

95 Nagy-Krös ... ... Ev. ref. tanító-képz 1889

Nagy-Szalonta'... ... Közs. gymn. igazgatóság.. ... ... 1887

Nagy-Szombat. ... Érseki fgymnasium _. 1883

Nagyvárad ... _._ Pauker Dániel, könyvárus 1889

« Állami freáliskola 1890

100 Nyitra. ... Huszár István, könyvárus. _ _ ... 1887

« Róm. kath. fgymnasium 1883 .

Panosova Állami fgymnasium 1887

Pápa ... Tóth Dániel, ref. fisk. tanár és k. 1886

« __ Szentbenedekrendi székház ... ... 1890

105 Pécs. Zircz-cziszt. fgymnasium _ 1883

Podolin .. ... ... Gymnas. tanári könyvtár „ ___ — 1886

Pozsony-Szt-György Algymn. igazgatóság _ 1886

Privigye ... ... ... Kath. algymn. igazgatóság ... — 1890

Bákos-Palota Dr. Szabó Alajos, kir. tanácsos... 1890

110 Rócze-Keresztúr . ... Popp Benjámin, lelkész.. _ ... ... 1887

Rimaszombat _ ... Egyesült prot. fgymnasium. ... 1883

Rozsnyó ... __- ... Ág. ev. fgymnasium ... _ 1886

« ._ Róm. kath. fgymnasium ... .._ 1883

Sárospatak . Trócsányi Bertalan, könyvárus 1888

115 Sátoralja-Ujhely ... Kath. gymn. tanári könyvtár ... 1883

Selmeczbáuya _ Kir. kath. gymn. igazgatóság 1883
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Folyó Az elfizet
Gzfme

Mely évtl

seám lakhelye elfizetO?

Sepsi-Szent-György Bzékely-Mikó-kollégium. ... ... 1883

Sopron _ Schwarz Károly, könyvárus .. ... 1891

• Thiering Gyula, könyvárus ._ ... 1883

120 i Szentbenedekrendi székház 1883

Szabadka Fgymnasiumi igazgatóság 1883

Szakoloza Gymna8iumi igazgatóság. 1886

Szamos-üjvár . — Örmény kath. gymnasium . _ . . 1883

Szarvas _ Fgymnas. tanári kar _ 1883 .

125 Szászváros ... — Ev. ref. Kuun-tanoda 1883

Szatmár ... ... Kir. kath. íögymnasium... ._. 1883

• __ ... Ev. ref. gymn. tanári kar ... ... 1890

Szeged — _ Somogyi-könyvtár __ ... 1885

C Fgymnasiumi önképzö-kör . ... 1884

130 Székely-Udvarhely _ Gyertyánffy Gábor, könyvárus ... 1890

t Állami freáliskola... ___ 1886

i Bóm. kath. fgymnasium 1887

Székesfehérvár — Fgymnasiumi igazgatóság 1886

t Freáltanoda 1889

135 Szentes Városi gymnasium ... ._ 1883

Szilágy-Somlyó . ... Bóm. kath. gymnasium 1891

Szolnok __ Állami fgymnasium ... ... 1883

Szombathely.. ... Fgymnasiumi igazgatóság _ 1883

Tata. - Kegyesrendi gymnasium 1886

140 Temesvár - Állami freáliskola 1883

Trsztena Kir. kath. algymnasium 1886

Uj-Verbász ... ... Községi algymnasium 1886

Újvidék ... ... ... Kir. kath. magyar fgymnasium . 1883

Ungvár Kir. kath. fgymnasium ._ ... ... 1886

145 Vácz Fgymnasiumi igazgatóság . 1886

Versecz _ _ . ... Községi freáliskolai igazgatóság _ . 1891

Veszprém ___ ... Kath. fgymn. igazgatóság 1884

Zenta Köz*, gymn. igazgatóság ... ... 1883

Zilah Reform, tanodái igazgatóság ... ... 1884

150 Zircz_ _ .» Zircz-cziszterczi apátság 1883

Jegyzet. 1890 végén volt tiszteletbeli : 9, alapító: 6, rendes: 328, rend-

kívüli: 56, elfizet: 157, összesen: 556. Ezen kimutatás szerint van 1890

végén tiszteletbeli: 9, alapító: 6, rendes: 329, rendkívüli: 62, elfizet: 150,

összesen : 556.

Kimutatta 1891. évi deczember hó 1-én.

Cserhalmi Samu,
pénztárnok.
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RÓBERT
(WODIANEB F. és FIAI)

osasz. és kir. udvari könyvkereskedésében, Budapest, Andrássy-út 21. sz.

megjelent és kapható

Karácsonyi és alkalmi ajándékul legalkalmasabb mvek,

Díszinvek.

KÖLTK ALBUMA.
& jelenkori magywF költk legszebb verseivel.

Összeállította RADÓ ANTAL.
Pompás diszkötésben. W Dís/.kindáK ára .,- .__ 3 fit fUj kr.

Ki- Bmli 5 ti t

mlékkiadás ára <i fit ÓO kr.

IDEGEN KÖLTÖK ALBUMA.
./ XIX. század külföldi költinek véXogg&Qtt Vi

Fordította Dr. RADÓ ANTAL..
Pompás &°-rétn ra 5 írt.

Utazás a keleten. Irt; ri és kir. fenség Rudolf trónörökös. Kút kötet ára
fzve 7 >r;. Pompái 10 frt.

Giacomo Leopardi lyrai versel.
[szkötésbcn

Radó .(/'•' zve I fit 60 kr.

írt 40 kr.

Nemzeti kínosszekrény. Jelesebb íróink gondolat}-' Kör-
\no*. Ara 1 írt siü kr.

.Emlékkönyv, A barátság tükre. Eralékí

A nevet Magyarország. K domagyüjtenlény. S/.crkeh/Ai <jnicz<t és Fottinus.

Ara kötve 2 frt. DisZkté 3 frt.

Képeskönyvek, apró 3—6 éves gyermekek számára.
Állatszelidítk. — Vadászképek. — Utazás a világ körül. Három külöml

kópeskönj fira
1^

frt 20 kr.

A, B, C, D. J' nnekek számáru

Jó gyermekek mulatsága. Hét kis füzetben mindenféle b lei álhit sika

rajzban szemlélhet. A képekhez könnyen érthet helyes magyarsága versikók
járulnak, I _^ kr.

Paprika Jánosi színháza. Mulattató képeskönyv kis gyermekek számára. Ara ers
táblába kötve

,

I 6rj 60 kr, *

Képes színkázkönyv. Negyedrét alakú, kemény papiroson, 4 színpadi hatást gya-
korló képpel. D kr.

Testvérkék. Der és ború. HO kr.

Kis világ. '_ ~_^ _70 I

Képek a nézleti oktatáshoz. 8 8 képeskönyv. Nagy &lftk Arft 4 frt.

Képeskönyvek, 5—H éves gyermekek számára.
Mindenféle állatképek jóravaló apró népnek. Leutajuinn Henrik stb. k

ékkel ellátta Antal bácsi, (ftadó A.) Ara kotvo
1

frt gp !,

Tündérliget. A gyermekeiét váltó álmán bácsi. (Mikszáth Kálm.)
ipás képe -könyv. Ara

.

2 frt 4<>

Buseh. Ugri inatyi a vészmadár. — Marczi és Miska.
képeskönyv. Egy-egynek ára 1 frt 80 kr.

mm**



Képes- és mesekönyvek 7—11 éves gyermekek s/ámára.

300 Ezopus-nicse. Az ifjúság számára átdolgozta dr. Boros Gábor. Másod i!

kiad<

Tündérmesék. M
ines borítékba kötve

Andersen meséi. Ára t fi:

Andersen újabb meséi. £ra 1 fit U\ kr.

Andersen összes meséi. Ara 2 írt hu kr.

Mindegyiket számos fainetszvény és ezinnyoinatú kc|> diszíti. Az eh má-
sodikban 2§ éa (i harmadikban

Képes mesék. i*i bácsi. Huszonegy mes
1 > oinpii h b z í nn \ i . 2

Magyar mesekönyv. Jó gyermekek mulutl .matti képpel I

Lonzky Bertalantól. A díszesen kiállítutt ni ti ára

Tündérek között. Mési *fl#.

1

Legszebb regefüzór. Mesekönyv számos szines. és fekete k<

• n

Báré Manx (Münohhansen kalandjai). Az ifjúság és a nép ,szén
1 Ö-ik, tti képpel bvített V

Ezeregy éjszaka.
•epei. Ára

.

_

1 ín 80 kr.

Brkarisnya. Öt elbeszélés az ifjúság szamára. Irta Cooper J* F. Madárra f

tnttll FltrriU l frt

Robinson Crnsoe élete és kalandjai. /'

1

ifjúság kr.

Kis Almanach. 7

Szei ! üra kötve 1 frt. Ajándéfcki

Egyszer volt, hol nem volt
gyjteménye, ixta Bánfy János. 8/.áin<>s színes ós fekete képpel. Ara á\

i
•

A kis magyar mint köszönt. Összeállituti

Ifjúsági iratok, 11—10 éves gyermekek szamára.

Magyar népniondák. Az ifjúság számára feldolgozta Hada Vitmoé. —- Ébner Lujo*
ivei. Ara

Berek férfiak. E
Ara lfrtS*'

Jelesek csarnoka • <ek a serdültebb ifjúság és a magyar
ninár a. 821

A mnnka öröme és dicssége. I íjain 1, \ nag}
BUk. Ára

Kolnmbns Kristóf. Amerika fölfedezése. Az ifjúság számára szerk

! frt W
Természettndományi olvasmányok.

Mvészi mieziálékkal G% r'rt
"— kr*

a n-t i
Ifjúság könyvtára. uv kötésbe

r

Tartc 1 elbeszélései. A barátság áldoza'a. A
:. Isten nem hagyja el o in.ven Lajos, A sírból. '

is. A bankjegyek. Tiszteljed atyádat és anyátlat. Búi
Tedd ü helyest. A ki Istenben hízik, azt el nem hagyja. — Szerelembegyi

:

balon ipad.

Tanulók Olvasótára.
itassa Balhj r, Jókai l

KiHÍHliuly Károly, Karmái
Gáspár, Fáy András, Népballadák és romén,

magyar népies kelté . Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihál v,

Sdihály, Apor l'« I

: íitn úra 1

Mveldéstörténet. J

1

stylü pompás disr.i I ír

.^Cnnofej
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Képes- és mesekönyvök 7—11 éves gyermekek számára.

300 Ezopus-mese. Az ifjúság számára átdolgozta dr.

kin

Tündérmesék. M
ö képpel; Ara színes borítékba kötve 1 í

Andersen meséi. Ara l f

Andersen újabb meséi. 4™ 1 írt 40 kr.

Andersen Összes mesét Ara -_ írt 80 kr.

Mind színoromaiú kc'p disziti. Az elsben 80, a má-
sodikban 29 és a harmadikban 59 mese van.

Képes mesék. Jó gyermekeknek meséli Józsi ba /onegy mt yolez

Magyar mesekönyv. Jó gyerinei

lortzky ket talontól. A dW i i

Tündérek között. Mesekönyv Mos.
n ___

Legszebb regefüzér. Mesekönyv számos szí;

Ára díszkötésben _ '

Báré Manx (Münehnausen kalandjai). Az ifjúság és a nép ,ezán

. . Árai ]
•

Ezeregy éjszaka. Ma Radó Antal

_____ I írt í

Brkarisnya. Ot elbeszélés az ifjnság számára. Irt i

tolta Fi '. Hét szii Ari
| frt.

Robinson Crusoe élete és kalandjai
it Itiido Antal. Számos 1 ír

Kis Almanach. 7 i. 20 magi
Ajándéfckh

Egyszer volt, hol nem volt. A

jtíiuényo. Irta Baniy János. Számos színes és fek< Uss-

A kis magyar mint köszönt. Ö 80 kr.

Ifjúsági iratok, 11—16 évé* gyermekek számára.

Magyar népmondák. Az ifjúság számára feldolgozta Radó Vilma*. — Elmér Lajos

Derék férfiak. Elbeszélések a ifjúság .

Miksa. Hét színes képpel. Ara ] frt SO kr.

Jelesek csarnoka. Életrajzi elbeszélések a serdüli ebb ifjúság és a mu-
ff Miksai irt

A mnnka öröme és dicssége. I íjain

I kr.

Kolumbus Kristóf. Am< rika fölfed* zéée. Az ifjúság számára szerkeszt*

Természettudományi olvasmányok.
inicziálékkal Cy tol. -/.ámos képpel. Ara 2 frt —

I

Ifjúság könyvtára. jel, kemény kötésben ára
Tartalom: Hofixnann r i lbeszélésejL A barátság áJdo,

tkezményei. Ieten nem hagyja el övéit. Beethoven Lajos. A sirl

Nemezia. A bankjegyek. Tiszteljed atyádat éa anyád u-

A ki Istenben bízik, azt el nem hagyja. — Szerelembegyi
halon- rmekszinház. — Boros M. .- Attila. — Józ pad.

Tanulók Olvasatára.
Üala- n, Pázmány Téter, Jókai "Mór, Kuziue/
Kisfaludy Károly, Kármán József.

Gábor, Boltay Géepar, Fáy András, Népballadák és román.
•i. KoasnÜj Iihálv,

•

Mveldéstörténet. J i

In pompás disz 1

t 80
*

HaVHafP
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Képes- és mesekönyvek 7—11 éves gyermekek számára.

300 Ezopns»mese. Az ifjnság számára átdolgozta dr. Boros Gábor. Másod J

L-iiulttM. Ára. 1 (rí.

Tündérmesék. Meséli l t válogatót;

i képpel. tékba kötve

Andersen meséi. Ára 1 f»;

Andersen újabb mesél. A.ra 1 fit U) kr.

Andersen összes mesét Ara 2 frt 80 kr.

Mind M lvi'r díszíti. Az elsben 30, a má-
Böditf l!;t,J "•' ,!

Képes mesék. J 6 éli Jósai b

pompáé Bzínnj _____________ _
Magyar mesekönyv. .Tó gyermel

tortzky hei talontól. A día

Tündérek között. Mo*.
]

Legszebb regefüzór. Mesekönyv számos színes és fekete _j

Ára en 1 frt ^P

»

Báró Manx (Münobhausen kalandjai). Az ifjúság és a nép számára i

n\ 100-ik, tít képpel bvil Ára 1 :

Ezeregy éjszaka. A leg

i ír 80 kr.

Börbarisnya. az ifjúság BzAmára. Irta Cooi»

tptta Füredi lg\ _ra

Robinson Crusoe élete és kalandjai
ifju ta Radó Antal, Számos képpel. Áru I Éri

Kis Almánacb. 1—12 é uára. _0 i

>tve I fit. Vjándékk

Egyszer volt, bol nem volt. A

grnjteménye. Irtu János. Számos színes és fekete képpel. Ár

A kis magyar mint köszönt, i ~Üo

Ifjúsági iratok, 11—10 éves gyermekek számára.

Magyar népmondák. Az ifjúság számára feldolgozta Radó Vilmos. — Éhner Lfijv*
I kr.

Derék férfiak. Elbeszélések a
J. Hét szíi

, _^ 1
•

Jelesek csarnoka. Életrajzi elbeszélések a serdültebb ifjúság és a magyar
_ t_

A munka öröme ós dicssége. I íjaink számára. A i

.
Ára

KolumbuB Kristóf. Amerika fölfedezése. Az ifjúság számára szerkeszti

Természettudományi olvasmányok.
luieziálékkal Gyrök -zámos képpel. Ára _ frt

"—

iHs/.kotésben 9 frt 10 kr.

Ifjúság könyvtára. képpel, kömény kötésben ára
Tartalom: Hü£fma__ er elbeszélései. A barátság áldozata. \

•n nem hagyja el övéit. Beethoven Lajos. \

Báty Nemezis. A bankjegyek. Tiszteljed atyádat és anyád a-.

uben bí/.ik, azt el nem hagyja. — Szereleml
balon rfaekszinház. — Bor Ha. — Jó/

Tanulok Olvasótára. 1

Balassa Bálint, Trefort Ágoston, Pázmány Péter, Jókai "l

Kisfaludy Károly, Kármán Jós.

//. évfolyam: Pesty íiáln-r, Heltay Gáspár, Fáy András, Népballadák és román-
magyar népies költészet, Tinódy Sebestyén, Kossuth Lajos, Vörösmarty M

... Cserey Mihálv, Apor Péfc

Mveldéstört en<
stylü pompás 1 frl

v-

M________l
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